
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                              Bardu 08. juli 2021  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 08. juli 2021, kl. 19.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Anne Merete Vars Larsstuen, 

Øyvind Hansen, Steinar Øverås, Siri Rydningen, Rune Tøllefsen,  
Hanne Sætermo 

Forfall: Kenneth Mikkelsen, Stine Haustreis 

Referent: Asgeir Moberg 
 

Sak 1/2021-2023 
Presentasjon av styret rundt bordet. 
Møtedeltakerne presenterte seg selv 
 
Sak 2/2021-2023 Møtekalender  
Møtet ble enige om en møteplan med styremøte 2. mandag hver måned - første gang fra 
september 2021. Før dette vil det bli innkalt til et styremøte 23. august 2021. 
 
Sak 3/2021-2023 Arbeidsform/ arbeidsfordeling  
Dette kan diskuteres videre når vi kommer litt utpå høsten. Men innspillene var at det vil bli 
veksling mellom teams og fysiske møter. Fysiske møter vil som et utgangspunkt holdes på 
Bardufosstun. Tidspunkt på teams kl 20:00 - fysiske møter kl 18:00.   
Ønsker fra varamedlemmene at de innkalles til styre-møtene. De vil bli innkalt til alle 
møtene. 
 
Sak 4/2021-2023 Kommunikasjonsform/plan 
Hoved kommunikasjonsform blir e-post. Men også andre verktøy. Vil bli benyttet der dette er 
naturlig.  
 
Sak 5/2021-2023 Prioriterte oppgaver fremover 
Skiutvikler-stillingene som NSF jobber med, er et viktig område å få på plass. En del 
avklaringer må gjøres, bl. annet økonomi. Men Troms Skikrets er på ballen og vil være tydelig 
på hva ressursene skal brukes til.  i denne tunge, prioriterte saken i årene som kommer. 
Stikkord: Nedgangen på 17 prosent i NSF er alvorlig, og også Troms Skikrets vil prioritere 
arbeidet med å snu denne trenden.  
  
Sak 6/2021-2023 100 årsjubileum/jubileumsboka. 
En prioritert oppgave som ikke har blitt behandlet på riktig måte denne våren. Det er viktig 
at tråden tas opp og møtet ble enige om at det en arbeidsfordeling. Hans Petter Bergseth 
utformer søknaden om økonomiske støtte, bl.a. fra samfunnsløftet. Nestleder Jon Arne 



Torbergsen undersøker muligheten for å sende ut invitasjon til fylkets kommuner om 
eventuell støtte til bokprosjektet. Administrasjonen tar opp kontakten med trykkeri, redaktør 
for å avklare nødvendig framdrift i prosjektet. 
I tillegg til bokprosjektet, er det også arbeid for å få til et markerings-arrangement på høsten. 
Toril og Per Inge Skaflestad holder i dette.  
   
Sak 7/2021-2023 Økonomi 
Økonomirapporten tas opp på møtet i 23. august.  Dette etter at styreleder har hatt en 
oppklarings-samtale med regnskapsfører.  
 
Møtet hevet kl 20:10 
 


