
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 4. mai 2020  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams, 4. mai 2020, kl. 20.00 – 21.30 
 

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 
 

39/19-21) Info fra Skiforbundet inkl ansettelse av adm.sjef 

Ansettelsesprosessen er stoppet opp på grunn av koronasituasjonen. Den vil bli tatt 
opp igjen når ting roer seg.  

Alle administrasjonssjefene i Skiforbundet er permittert 100% og etter hvert 75% 
fram til 1. august. Skikretsens må bidra med et beløp (beregnet av kretsens EK 
pr.31.12.18). For Troms sitt vedkommen ca kr. 20 000,-. 

Tirsdag 5. mai er alle kretsstyremedlemmer og grenkomiteer innkalt til 
informasjonsmøte i regi av Norges Skiforbund. Alle anmodes om å delta. 

 
40/19-21) Økonomi 

Revidert budsjett for 2020 ble gjennomgått og justert for de økonomiske 
konsekvensene man kjenner til pr i dag. 

 
 
 Sak 41/19-21) Status grenkomiteer 

Alpint 
Trening/bakkene starter opp i Tromsø og Harstad. Gode forhold, mye snø. Heldig 
situasjon. 
Det diskuteres nå hvordan samlingene skal avholdes til høsten. Mulig blir de avholdt i 
nærområdet. Kurs planlagt, trener I og trener II. 
Stort fokus på smittevernregler i forbindelse med aktiviteten. 

 

Hopp 
Rekordlang hoppsesong, mye snø, men mye vær.  
Lite rekruttering i Harstad og Øverbygd. Tromsø har brukbar rekruttering. Uvisst 
hvordan det blir med sommerhoppingen. Flere jenter har begynt med hopping. 

 

Langrenn 
Mye uavklart i langrenn pr nå. Terminliste jobbes med og det diskuteres om det skal 
arrangeres rulleskirenn. Samlingsplan og trenere jobbes det også med. 



Håper ikke det skal bli mindre skirenn til vinteren.  
Det vil utvides fra en til to trenere på juniorsiden. 
Mer lokal satsing – dvs. Samlinger legges i Nord-Norge. 

Planlegger vårmøtet på teams 

Det diskuteres i LK om det blir samlinger på denne siden av sommeren. NSFs 
retningslinjer vil være avgjørende. 
 
Det er lite påtrykk fra klubber og løpere til grenkomiteledere. 

 

 
Sak 42/19-21) Eventuelt 

1 Arktisk arena på Kvaløya ønsker å presentere sitt arbeid for kretsstyret. De vil 

delta på et framtidig styremøte. 

2 Søknad fra Langrennskomiteen på utviklingsmidler. Tas opp på neste styremøte.  

3 Kretsen (ansatt eller fagkomiteer) videreformidler ikke henvendelser fra 

utenforstående til våre klubber eller medlemmer. 

 
Neste møte på teams, første uke i juni. 

 
Møtet hevet kl.21.30. 
 
 
 
 
 
 
 


