
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 5. november 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Pr tlf./Skype 5. november 2019, kl. 18.00 –20.00 
 

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Jon Arne Torbergsen, Jan Eivind Pettersen, 
Merete Fosslund, Hans Petter Bergseth, Øyvind Hansen, Kristian Olsen, 
Kenneth Mikkelsen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 15/19-21) Prioritering av kandidater til Troms Fylkes Idrettsstipend 
   Følgende prioritering meldes inn til Troms Fylke:  

1. Tora Johansen  Tromsø Alpinklubb 
2. Andreas Varsi Breivik Tromsø Skiklub  
3. Aleksander Johansen Tromsø Alpinklubb 
De øvrige søkerne er ikke rangert av styret.   

 
Sak 16/19-21) Troms Idrettskrets Ekstraordinære ting 

Troms Idrettskrets avholder ekstraordinært ting på grunn av sammenslåing av 
Troms og Finnmark. Fra Troms Skikrets møter følgende kandidater:  
1. Turid Krudtå  leder 
2. Per Åke Heimdal  nestleder 
3. Jan Eivind Pettersen styremedlem  

 
 
Sak 17/19-21) Behandling av søknader på Skikretsens utviklingsfond 

Alpinkomiteen og langrennskomiteen har søkt på kretsens utviklingsfond til 
utviklingstiltak 
Alpinkomiteen søker om midler til breddesamling og trenerkurs i Levi i 
november, i samarbeid med Nordland og Finnmark. 
Langrennskomiteen søker om midler til utviklingstiltak på juniorsamling. 
Audun Svartdal vil ha teknikkundervisning og løpere, samt at det avholdes 
trenerseminar (med fokus på teknikk) for klubb- og kretstrenere. 
 
Alpinkomiteen tildeles kr 20 000 og Langrennskomiteen kr 16 000. 
 

 
Sak 18/19-21) Økonomi 

Økonomirapport pr oktober ble gjennomgått.  
 Det gjøres nok en gang henvendelse til leder av styringsgruppa i Team 
Veidekke for å få en avklaring på ved framlagte budsjettet for sesongen. Man 
ser at det mangler inntekter, samt at det er underbudsjettert på en rekke 
utgiftsposter. Det bes om en plan for hvordan dette skal løses. 



 
 
Sak 19/19-21) Høringsnotat fra Organisasjonsutvalget i NSF 

NSF nedsatte på skitinget i 2018 et organisasjonsutvalg som hadde som 
mandat legge til rette for en bred informasjonsinnhenting og statusanalyse, 
gjennom:  
- Spørreundersøkelser 
- Intervju av sentrale aktører i organisasjonen 
- SWOT-analyse 
Videre skulle de komme med anbefalinger hva gjelder: 
- Sammensetning, oppgaver og roller for Skistyret 
- Sammensetning, oppgaver og roller for grenkomiteer 
- Sammensetning, oppgaver og roller for skikretsstyrene 
- Sammensetning, oppgaver og rolle for andre komiteer og utvalg, herunder 

henvisning til lovnorm for særforbund som angir de lovpålagte komiteer og 
utvalg 

- Fordeling av oppgaver mellom Skitinget og Skistyret, og mellom Skistyret 
og grenkomiteer 

- Eventuelle andre forhold utvalget finner det formålstjenlig å kartlegge i 
tråd med funn og vurderinger utvalget gjør 

Bakgrunn for at Skitingets vedtak var: 
- Uklarhet i linjene som følge av at valglinje og rapporteringslinje ikke er i 

overensstemmelse med hverandre. 
- Manglende samsvar mellom ansvar og beslutningsmyndighet.  

 
Utvalget har nå kommet med en rapport, som er sendt ut på høring til 
skikretsene. Høringsfrist er 6. januar 2020. 
Styret setter seg inn i rapporten og saken behandles videre på neste styremøte. 
 

 
Sak 20/19-21) Representasjon på skirenn 2019/20: 
   KM hopp/kombinert – Øverbygd  Merete Fosslund 
   KM del I Langrenn 25-26/1 – Fjell SL Jon Arne Torbergsen  
   KM del II Langrenn 8-9/2 – Kvaløysletta Turid Krudtå 
   KM Alpint del I 8-9/2– Tromsø AK  Kenneth Mikkelsen  
  KM Alpint del II 21-22/2– Harstad AK  Kenneth Mikkelsen  
   NNM Hopp+Langrenn 20-22/3  Skillingstad+Toralf H/Kristian O 
 
 
Sak 21/19-21) Status grenkomiteer 
 

Langrenn 

Det er avholdt samlinger ihht samlingsplan og det er god deltakelse i alt fra 13-

14 år til seniorer. 

På seniorsiden har man i år engasjert enda en trener for å ivareta alle seniorer 

som ønsker trenerbistand. Kjetil Skaflestad er trener for seniorer og eldre 

junior, som ikke er på team. 

Terminlisten begynner å ferdigstilles.  

 

Hopp/kombinert 

 Terminlisten for sesongen er klar. Det er veldig gledelig at man har fått lagt 

NNM hopp i Harstad, samtidig som NNM langrenn i mars 2020. 

 Hopp og kombinertsporten i Troms står overfor en stor rekrutteringsoppgave. 

 Det planlegges et større tiltak i Harstad i februar. 



Forprosjektet for å bygge anlegg for nordiske grener (hopp og langrenn) på 

Kvaløya er nå finansiert. En gruppe starte nå jobben med å undersøke om 

dette er gjennomførbart. 

Det jobbes med å få gjennomført dommerkurs i Midt-Troms og Harstad.  

I april 2020 kommer hopplandslaget til Tromsø. Det vil bli en del aktivitet 

rundt dette besøket. 

 

Alpint 

Det er fem klubber som driver alpint i Troms. Aktiviteten er størst i Tromsø og 

Harstad. Det er positiv utvikling i Bardu AK, mens Finnsnes og Lyngen driver 

alpinanlegg, men ikke klubbaktivitet (dvs. treninger ol). 

Terminliste for sesongen er ferdig og den er satt opp i samarbeid mellom 

Troms og Nordland. 

KM del I går i Tromsø 8.-9. febr. og del II i Harstad 21.-22.febr. 

Det avholdes i slutten av november en stor breddesamling i Levi, et samarbeid 

mellom de tre nord norske kretsene. Undersamlingen kjøres det også 

Trenerkurs I. 

Anleggene i fylket har i år fått snøforhold rekordtidlig.  

I mars 2020 avholdes Junior VM i Narvik. Det norske juniorlandslaget og 

mulig andre nasjoner kommer til Tromsø i den forbindelse. 

 

Sak 22/19-21) Info om Skileikløft i Nord Norge 
Sparebank1 Nord Norge og Skiforbundet ønsker gjennom Samfunnsløftet å 
bidra til møteplasser, aktivitet og flere, gode, glade skiløpere i Nord Norge. 
Som et ledd i å forsterke denne satsingen ønsker SNN å bidra til at klubber og 
kommuner kan realisere basisanlegg og vil gi økonomisk støtte til dette. 
De gir støtte på inntil 10 anlegg i Nord Norge med inntil 50% av prosjektets 
totale kostnad, maks kr 500 000. 
Informasjon legges på kretsens nett- og facebookside. 

   
   
 
Neste styremøte i slutten av nov/beg av des. 
 
Møtet hevet kl. 20.00 


