
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 4. september 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Tromsø, 4. september 2019, kl. 18.00 – 19.30 
 

Til stede: Turid Krudtå, Jon Arne Torbergsen (pr tlf), Jan Eivind Pettersen, Merete 
Fosslund (pr tlf.) 

Forfall: Per-Åke Heimdal, Hans Petter Bergseth, Toralf Heimdal, Kenneth Mikkelsen, 
Øyvind Hansen, Ingrid B Nilssen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 10/19-21) Storsamling Bardufosstun 13.-15. september 
 
 Programmet for samlingen er i ferd med å ferdigstilles. I tillegg til treningssamling blir det 
trenerkurs hele helga og foredrag for foreldre og andre søndags formiddag.  
 
 
Sak 11/19-21) Økonomi 
 
Regnskapsrapport pr aug. ble gjennomgått. Det ble stilt spørsmål ved budsjettet til Team 
Veidekke. Spørsmålene sammenstilles og videresendes til styringsgruppa med kort frist for 
tilbakemelding til styret. 
Jon Arne Torbergsen ble oppnevnt til økonomiansvarlig i styret. 
 
 
Sak 12/19-21) Høring om etikk i NSF 
Skitinget i 208 fatte vedtak om at det skulle utarbeides etiske retningslinjer gjeldende for alle 
som har verv i skiidretten. En arbeidsgruppe har jobbet siden 2018 med dette og har sendt på 
høring til kretsene et dokument bestående av forslag til: 

1. Etiske retningslinjer for skiidretten 
2. Varsling av kritikkverdige forhold i skiidretten 
3. Mandat for etikkombudet 
4. Mandat for etisk komite 

 
Styret slutter seg til arbeidsgruppas forslag.  
 
Sak 13/19-21) Status grenkomiteer 
 
Hopp/kombinert 
Man er godt i gang med å plastlegge de minste bakkene i Grønnåsen i Tromsø. Regner med å 
være ferdig i oktober. 



Det jobbes også med anlegget i Skjærhaugen i Øverbygd. Det er mye arbeid som nedlegges og 
det blir en stor belastning på få personer. 
Man forsøker også få til aktivitet i hoppbakken i Harstad. Der har det vært veldig liten 
aktivitet den siste tiden.  
 
Det skal være kretssamling for hopp og kombinert i Trondheim i slutten av september. Det er 
10 deltakere som skal vøre med og av dem fire jenter. 
 
Langrenn 
Det er god aktivitet i langrenn. LK har i år dratt i gang en rulleskicup for løpere fra 13 år og 
eldre. Det har vært avholdt frem renn med brukbar deltakelse. LK foretar en evaluering etter 
at cupen er avsluttet og avgjør om man fortsetter med kretscup og vurderer evt endringer 
som bør gjøres. 
 
 
Eventuelt 
 

1. Høstmøte Troms Skikrets 
Kretsens høstmøte blir 25.-26. oktober i Tromsø, samtidig som Idrettskretsens 
«Idrettshelga» og 100 årsjubileum. 
Det kjøres grenvise møter på Alfheim lørdag kl. 12.00-15.00. 
 

 
Neste styremøte blir 5. november på Bardufosstun. 
 
 

Møtet hevet kl. 19.30. 


