
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 9. oktober 2018  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Tromsø, 9. oktober 2019, kl. 18.00 – 19.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal (tlf), Beate Ingebrigtsen (tlf), Hans-Petter 
Bergseth, Jan Eivind Pettersen 

Forfall: Merete Fosslund, Håkon Melseth, Trygve Olsen  

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 42/17-19) Sonemøter 

Det inviteres til sonemøter i de fire sonene i løpet av oktober-november. Tema for 
møtene blir arrangement og fortsatt implementere SUM i klubbene. Styret og 
komitemedlemmer deltar på møter i sin sone. 

 
Sak 43/17-19) Høstmøte Troms Skikrets  

Høstmøtet avholdes torsdag 1. november på Bardufosstun. Det starter med en 
fellesdel med Tord Hammer, tidligere skihopper i Tromsø Skiklub, jobber nå på 
Idrettshøgskolen ved UiTø. Han vil snakke om frafall i idretten. 
 Grenkomiteene avholder sine fagmøter etter fellesdelen. 
 

Sak 44/17-19) Troms skikrets ting våren 2019 
Kretstinget avholdes på Bardufoss i uke 21. Valg- og Hederstegnkomiteen informerer 
på høstmøte om sitt arbeid fram mot tinget. 
 

Sak 45/17-19) Storsamling høsten 2019 
Bardufosstun er booket helga 13.-15. september 2019 til en storsamling for alle grener. 
Grenene bes komme med tilbakemelding om det er ønskelig og det passer å få til en 
slik samling. Det jobbes også med å få besøk av landslagsløpere el trenere og 
foredragsholdere. I tillegg vil det arrangeres trenerkurs.  

 

Sak 46/17-19) Økonomirapport 

Regnskapsrapport med årsprognose pr september ble behandlet.  

Det skal være et møte mellom de Nordnorske kretsene på NSFs høstmøte 20/10, hvor 

bla. økonomien i Team Veidekke NN står på agendaen. Troms Skikrets vil stille krav 

om at budsjetterte inntekter er på plass før man forplikter seg til kostnader utover det 

man har fått inn. 
 

Sak 47/17-19) Statutter for Troms Skikrets utviklingsfond 
Forslag til statutter for Troms SKs utviklingsfond ble diskutert. Flere alternativer ble 
diskutert uten at man landet på en løsning. Saken tas opp på neste styremøte. 
 

Møte ble hevet kl. 19.30.  


