
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Bardufoss 24. mars 2020  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams, 24. mars 2020, kl. 20.00 – 21.00 
 

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

Forfall: Merete Fosslund 

Referent: Birgitte Gustavsen 
 

Sak 35/19-21) Økonomiske konsekvenser pga koronautbruddet 
 

Koronautbruddet vil medføre noen negative økonomiske konsekvenser for skikretsen. 
Pr i dag vet vi at kretsen må betale hotellopphold på de avlyste konkurransene (Junior 
NM og NM del II). Dette kan beløpe seg til ca. kr 300 000,-. Det vil medføre reduserte 
inntekter på deltakeravgiften, som beløper seg til ca 150 000,-.   
Styret vedtok at fakturaen på hotelloppholdet på Junior NM deles mellom krets og 
klubbene. Kretsen betaler for ledere og klubbene betaler for sine påmeldte løpere. 
Faktura for opphold til NM del II/Juniorfinalen betales av kretsen og fordeles mellom 
junior, senior og Team Veidekke. Denne kan ikke belastes klubbene da man 
tidspunktet for avlysning ikke visste hvilke løpere som skulle delta. 
Styret vedtok også permittering av trenere under kontrakt, det vil si trener for Team 
SNN og trener for seniorlaget, fra 1. april og på ubestemt tid.  
Styringsgruppen til Team Veidekke har permittert sin trener og Norges Skiforbund 
har permittert bla. alle adm.sjefer. 

 
 

Sak 36/19-21) Endring av rullering av arrangør til NNM langrenn 
 

Styret sa seg enig med de øvrige Nordnorske kretsene at man forskyver på NNM -
rulleringen på grunn av korona. Det betyr av Medkila SL står som arrangør av NNM i 
2021. Finnmark skikrets 2022 og Nordland 2023. 

  
 
Sak 37/19-21) Status ansettelse av ny administrasjonssjef i kretsen 

 
Det ble foretatt intervju med tre kandidater før koronautbruddet satte inn. 
På grunn av situasjonen har NSF sett seg nødt til å stoppe ansettelsesprosessen.  
Birgitte Gustavsen fortsetter å gjøre de mest nødvendige arbeidsoppgaver inntil 
videre. 

 
 



Sak 38/19-21) Status grenkomiteer 
 
Langrenn 
Det er stopp i all aktivitet. Ingen skirenn blir arrangert etter 8. mars. De tre kretsene 
er enig om forskyving av NNM, slik at Medkila arrangerer NNM i 2021. Selv om man 
får store utgifter på opphold på de to store arrangementene (Jr NM og NM del II) vil 
man også spare en del kostnader, så nettoen blir forhåpentligvis ikke så stor. 

 
Alpint 
KM i Slalom og Storslalom ble arrangert av Tromsø Alpinklubb. De øvrige grenene 
skulle gå i Harstad, men måtte avlyses på grunn av dårlig vær. 
All aktivitet er nå stoppet på grunn av konora. Alpint får refundert alle utgifter ifb 
avlysning av Telenorleke og Hovedlandsrennet. 

 
 

  Hopp/kombinert 
 Stopp i aktivitet. Det siste som ble gjennomført i Troms var rekrutteringshelg i 
Harstad. Bakkene er kommet i drift der, men det er ikke organiserte treninger. 
Turen til landslagshopperne i Tromsø i april er også avlyst. 
Det er ingen tap på kostnadssiden, men mulige inntektstap. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 21.30    


