
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Bardufoss 18. februar 2020  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 18. februar 2020, kl. 18.00 – 21.00 
 

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

Forfall: Merete Fosslund, Kenneth Mikkelsen 

Referent: Birgitte Gustavsen 
    

Sak 29/19-21) Økonomi 
En foreløpig økonomirapport ble gjennomgått. Årsregnskapet fr 2019 er ikke 
ferdig pr.dd. 
Langrennskomiteen må betale en del no-show til hotellene på noen reiser. På 
grunn av vår modell i forbindelse med felles reiseopplegg er det vanskelig å 
unngå dette og det er antakelig en pris vi må betale. 
  

 
Sak 30/19-21) Ansettelse av ny Adm.sjef – status og plan videre 

Adm.sjefstillingen er utlyst, og det er pr d.d. kommet seks søkere. Det startes 
opp med intervju av aktuelle kandidater i uke 9. Turid Krudtå og Øystein 
Lunde foretar intervjuene. 
Det vil blir et vakuum fra 24. februar og fram til ny adm.sjef er på plass. 
Birgitte Gustavsen fortsetter med en del av arbeidsoppgavene så lenge det er 
nødvendig. Grenkomiteene må ta ansvar for de oppgavene som er nødvendig 
etter avtale med BG. 
Det kom forslag på at man oppretter en referansegruppe i forbindelse med 
ansettelse av ny adm.sjef. Turid K tar dette opp med skiforbundet.  

 
 
Sak 31/19-21) NSFs ting i Ålesund 2020    

Følgende representerer Troms Skikrets på Norges Skiforbunds ting 6.-7. juni 
2020.  
Leder  Turid Krudtå 
LK leder Toralf Heimdal 
HK leder Jan Eivind Pettersen 
AK leder Kenneth Mikkelsen 
 
Valgkomiteen har bedt om innspill til nye kandidater til styret og komiteer 
innen 1. mars. 



Styret støtter de kandidater fra Troms som sitter i verv i dag og som ønsker 
gjenvalg. Dersom noen har forslag, må dette sendes valgkomiteen innen 1/3.  
Alpinmiljøet har muligens en kandidat til Alpinkomiteen. 
 

 
Sak 32/19-21)  Status grenkomiteer 
  Hopp/kombinert 

Hopp og kombinert er i gang med sesongen. Det er liten aktivitet i Midt-Troms og 
Harstad.  
NNM 2020 vil gå samtidig med langrenn i Harstad i mars. Det er veldig bra å samle 
grenene til NNM. 
4. april er det planlagt at noen landslagsutøvere besøker Tromsø. Det er mulig det 
også vil komme kvinnelige utøvere. 
Det er ikke noe nytt å melde fra storbakkeprosjektet på Kvaløya, men det jobbes med 
å skaffe midler. 
Det er også i år, hoppere fra Troms med på alle nivå, fra WC og nedover. 
Det gjentas at det er bekymring for rekrutteringen innen grenen. Det er stor interesse 
for å få til arrangement på tvers av gren, som et ledd i rekrutteringsarbeidet. 

 
  Langrenn 
  Langrenn er godt i gang med sesongen og det er stor aktivitet. 
  Det er flere arrangører av de store rennene sør i landet som sliter med mangel på snø. 

 Trenden i langrenn i Troms er at de små plassene (klubbene) sliter med rekruttering, 
mens de store miljøene holder antallet oppe og noen er i vekst. De mindre stedene er 
veldig avhengig av ildsjeler som kan holde i gang aktiviteten. 
Det jobbes med seniorsatsingen for de kommende sesongene. Det var et stormøte 
under KM på Kvaløya, hvor det var stor deltakelse, både løpere, trenere/ledere og 
foreldre.  
KM del I, som ble arrangert av Fjell Skilag var et veldig flott arrangement.  
LK vil framover jobbe med noen krav til framtidige KM arrangører, som for eksempel 
skoleovernatting og retningslinjer rundt premieutdeling. 
Dersom man skal ha en felles samling for alle grenene i 2020, krever det at alle 
grenene ønsker å være med. For at det skal bli et godt produkt for løperne må det 
stille trenere fra grenene som deltar. 
 
Alpint 
Nordland og Troms kjører felles terminliste også denne sesongen. KM er i år i Tromsø 
og i Harstad. Alt går foreløpig etter planen. 
 
 

Sak 33/19-21) Søknad på utviklingsmidler til Hopp/kombinert 
Hopp- og kombinertkomiteen søker om kr 20 000 av utviklingsfondet til at 
rekrutteringsprosjekt i Harstad. 
Det skal avholdes en hoppaktivitet i to dager i hoppanlegget i Harstad. Hoppere fra 
Tromsø vil være til stede og hoppe i bakkene og man håper det vil komme til nye 
hoppere fra Harstad. 
 
Styret innvilget støttet til arrangementet. Dersom det er midler igjen ønskes det at 
man får til samme tiltak i Øverbygd. 
 
 

Sak 34/19-21) Eventuelt 
  Styret takket av adm.sjef Birgitte Gustavsen. 
 
 
Møtet hevet kl. 21.00. 


