
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Bardufoss 5. desember 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 5. desember 2019, kl. 18.00 – 21.00 
 

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Jon Arne Torbergsen, Jan Eivind Pettersen, 
Merete Fosslund, Øyvind Hansen, Toralf Heimdal, Kenneth Mikkelsen (Tlf) 

Gjest Alf Hildrum, leder av NSF organisasjonsutvalg 

Forfall: Hans Petter Bergseth  

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 23/19-21) NSF organisasjonsprosess 

Leder av Organisasjonsutvalget i NSF, Alf Hildrum, hadde en grundig 
orientering til styret om prosessen og rapporten utvalget har lagt fram. 

   Kretsstyret gir tilsvar på rapporten innen 6. januar. 
  
 
Sak 24/19-21)   Fluorsaken 
   Info om fluorforbudet fra NSF. 

 Alle klubber får informasjon direkte fra Skiforbundet. Kretsene bes om å bidra 
til å spre informasjon. Utfordringene ligger ute i krets og klubb. Det er et 
holdningsskapende arbeid som må gjøres framover. 
 

 
Sak 25/19-21)   Økonomi 

Team Veidekkes økonomiske situasjon – man forsøker å få til et møte med LK 
leder, Toralf Heimdal, for å orientere han om økonomi og hva styret ønsker 
svar på fra styringsgruppa i Veidekke. 
Det må holdes kontroll på pengebruken rundt seniorsatsingen (Team SNN og 
kretslag). 

    
 
Sak 26/19-21)   Framtidige møteform i kretsstyret 
   Hvordan skal vi organisere møtene framover. 

 Det ble diskutert om grenkomitelederne ikke må møte på alle styremøter. På 
grunn av at belastningen blir for stor.   

   Det ble også diskutert om flere møter bør kjøres på Skype/Teams.  
 Styret mener man må passe på at man ikke mister kontakt mellom grenene og 
styret. Det var også enighet om at det er viktig å møtes for å få en god dialog 
og ikke minst få påfyll av kompetanse til styremedlemmer. 

 



 
Det tilstrebes å legge fysiske møter vår og høst. Skype/Teamsmøter i perioden nov-jan 
pga værforhold. Forslag til møteplan for neste halvår legges fram på neste styremøte. 

 
 
Sak 27/19-21) Status grenkomiteer 

Alpint 
Breddesamlingen i Levi hadde 64 deltakere. Det var et godt samarbeid mellom 
kretsene. Mye god erfaringsutveksling. Trenerkurs avholdt med 7 deltakere.  
Det planlegges en treningssamling + rest trenerkurs I i Bardu i desember. 

 
 
Sak 28/19-21) Eventuelt 

1 Det foregår en organisasjonsprosess på administrativt nivå har foreløpig resultert 
i fem oppsigelser fra fellesavdelingen sentralt. Etter nyttår starter prosessen med å 
se på funksjoner i kretsene.  

  
 
Neste styremøte i februar. 
 
Møtet hevet kl. 21.00. 


