
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                              Bardu 14. januar 2020  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 14. januar 2021, kl. 20.00 
 
Til stede: Turid Krudtå, Birgitte Gustavsen, Hans Petter Bergseth, Jan Eivind Pettersen, 

Per Åke Heimdal, Jon Arne Torbergsen, Toralf Heimdal 

Forfall: Kenneth Mikkelsen og Merete Fosslund  

Referent: Asgeir Moberg 

 
 
Sak 52/19-21 Økonomi 
Birgitte Gustavsen orienterte om det foreløpige regnskapet. Punkter som vi må tenke på: 
Tilskudd aktivitetsmidler fra Troms Fylkeskommune må fordeles på gren 
Birgitte Gustavsen (regnskap) og langrenn ved Toralf samsnakker om hvordan alle 
samarbeidsavtalene skal bokføres/inntektsføres for året 2020 
Pr 14. januar er overskuddet for Troms Skikrets 529.000 og for Team Elon Nord-Norge er 
294.000, - i pluss. 
Administrasjonen sjekker vedtaket fra tidligere rundt et eventuelt overskudd i Team Elon. 
Hva skal dette brukes til? 
Birgitte må jobbe litt mer med å få dette på plass for årsregnskapet gjøres opp. 
 
Sak 53/19-21 Regnskapsførsel fremover 
Signalene fra Norges Skiforbund er at de kan ta over regnskapet i løpet av første kvartal 2021 
 
Sak 54/19-21 Rapport fra grenene 
Langrenn: Laber oppstart, deretter av holdt tre skirenn i Indre Troms. Deltakermessig godt 
under et normal-år. Snømangel kan være årsake. Gode nasjonale og internasjonale 
prestasjoner. Har fått en del kritikk i media fra løpere. Kritikken registreres og tas til 
etterretning. Nord-Norsk junior cup er på plass og god oppslutning fra samarbeidsparter for 
å få denne på plass. Lite snø i sesongstarten har gitt langrenn utfordringer. 
 
Hopp: Digitalt høstmøte avholdt. Terminliste er utarbeidet. Ingen aktivitet nå pga 
snømangel. I Tromsø er man godt forberedt på å sette i gang sesongen, når snøen kommer. 
Harstad og Øverbygd er det litt mer vanskelig med å få tak i utøvere, absolutt ei utfordring. 
NNM har vært diskutert og det er vanskelig å finne arrangører av NNM 2021. 
Rekruttering er utfordringen for hopp 
 
Alpint: Man jobber med å holde hjulene i gang. I disse dager åpner man opp i Narvik og i 
Tromsø, noen bakker. Har avholdt totalt 4 samlinger siden i juni, bl.a. på Juvassbreen 



Nye medlemmer er kommet til. Snømangel gjør at terminlista «henger i en tynn tråd» nå i 
starten av sesongen.  
 
Sak 55/19-21 Jubileum Troms Skikrets 
Turid Krudtå har hatt kontakt med Hermod Bjørkestøl for å prøve å få på plass ei 
Jubileumsbok. Per Inge Nysted er villige til å ta i et tak i dette jubileumsåret. Korona-
situasjonen legger vel en demper på ei eventuell markering i mars. Dermed er det mer 
sannsynlig å jobbe mot «et eller annet» på høsten 2021. Alternativer: Bok, hefte, markering, 
banner til arrangement etc 
Turid K innkaller til møte i januar for å komme et skritt videre. 
 
 
Sak 56/19-21 Bemanning av kontoret fremover 
Skikretsen styret ønsker å fylle opp stillingen i skikretsen med inntil 50%. Denne prosessen 
må sees i sammenheng med eventuell overføring av regnskapet til Norges Skiforbund 
sentralt. 
 
 
Sak 56/19-21 Troms Skikrets ting 2021 
Dårlige utsikter i å kjøre et fysisk møte til våren. Alternativt er å kjøre det på Teams.  
Styret går for å arrangere dette i mai eller i juni. Administrasjonen jobber fram et forslag til 
gjennomføring 
Valgkomiteen må settes i sving 
 
Sak 57/19-21 Eventuelt 
Fageråsbakken i Mo i Rana.  
Miljøet der jobber for å få til ei landslinje med yrkesfaglig linje med utgangspunktet i miljøet 
i Mo i Rana. Styret støtter dette.  
Administrasjonen og styreleder lager et skriv om dette og dette videresendes til Mo i Rana 
 


