
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                              Bardu 23. august 2021  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 23. august 2021, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, , Øyvind Hansen, Steinar Øverås, 

Siri Rydningen, Rune Tøllefsen, Hanne Sætermo, Kenneth Mikkelsen, Anne 
Merete Vars Larsstuen, Stine Haustreis (1/2 møtet) 

Forfall:  

Referent: Asgeir Moberg 
 

Sak 8/2021-2023 Møtereferat fra forrige møte 
Referatet fra forrige styremøte. Ingen merknader er kommet. Referatet legges ut på 
hjemmesidene til Troms Skikrets 
 
Sak 9/2021-2023 Regnskap og økonomi  
John Arne Torbergsen har ansvaret for dette i styret. 
Styret har en diskusjon rundt dette med å fakturere deltakeravgiften for rennene i vinter. 
Avgjørelsen på dette gjøres på neste styremøte. 
Styret anmoder administrasjonen om å være nøye med å få fakturert reiser og samlinger så 
snart som mulig etter aktiviteten er gjort. 
Langrenns utestående penger fra SNN er viktig på få på plass. Langrenn tar det opp ved LK 
møtet kommende helg. 
Økonomien tas opp i neste møte som en viktig sak- 
 
Sak 10/2021-2023 Handlingsplanen 
Denne ble videreført på tinget i sommer. Kretsstyret trenger en tidsplan for når aktivitetene 
som er omtalt i planen skal settes i gang. Grenene må jobbe igjennom sine aktuelle 
aktiviteter, for å oppfylle de kravene som er i gang. 
I hopp er det trenerkurs første helga i september, del2. Utfordringen i hopp er å få i gang 
aktiviteten i hopp. 
«Tilbake til idretten» er et tiltak som vi må markedsføre i flere kanaler, også direkte til 
klubbene. 
Alpint har hatt samling på Juvass. Det kommer en samling i Narvik og det jobbes for å sette i 
gang aktivitet i våre nabokretser. Samlinger i Norge jobbes det for fremover. 
Flere trenere skal på trener2 kurs nå. 
Langrenn har god aktivitet, mange samlinger er gjennomført og de følger planen. Godt 
oppmøte lå samlingene hittil. Henger litt på treneravtalene, opptak på lagene etc. Trenerkurs, 
TD kurs og arrangørkurs blir satt på planen i LKs arbeidsmøte til helga. 
 
 
Sak 11/2021-2023 Troms Skikrets 100 år 



Styret vil søke samfunnsløftet, og dette blir en viktig oppgave å få tak i penger til 
jubileumsboka. Den er stipulert til å være ferdig i slutten av november. Jon Arne Torbergsen 
og styreleder sender de nødvendige søknader etter midler. De vil prioritere dette, og setter 
frist til 01. september å få disse sendt. 
 
Sak 12/2021-2023 Jubileumsmarkering 
Denne utsettes til boka er ferdig, antakelig i slutten av november- begynnelsen av desember. 
Dette for at denne kan presenteres som en del av denne markeringa.  
Styreleder og administrasjon holder i saken videre, og orienterer Toril Skaflestad om dette 
videre. 
  
Sak 13/2021-2023 Eventuelt 

• Orientering fra styreleder omkring pågående konflikt i hopp i Norges Skiforbundet 
• Orientering i prosjektet Arktisk Arena, Kvaløysletta, hvor styreleder og Hanne 

Sætermo var deltakere fra styret i skikretsen. Hanne Sætermo foreslås som 
prosjektdeltaker fra Troms Skikrets. Hvilken anleggsutvikling vil vi ha i Troms 
Skikrets? Dette vil styret ha på planen fremover  

• Hans Petter Bergseth orienterte om prosessen rundt bemanningen av kretskontoret, 
der man så har utlyst stillingen som adm.sjef i Troms Skikrets, søknadsfrist 05. 
september  
 

   
 
Møtet hevet kl 22:00 
 


