
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                               8.november 2021  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 8.november 2021, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Stine Haustreis, Hanne Sætermo, Øyvind Anders 

Hansen, Jon Arne Torbergsen, Steinar Øverås, Rune Tøllefsen 

Forfall: Kenneth Mikkelsen, Siri Rydningen, Anne Merete Vars Larsstuen 

Referent: Hanne Kristine Kroken 
 

Sak 35/2021-2023 Referat fra forrige styremøte. 
Kommentarer på forrige referat rettet opp, og referatet godkjennes. Sakslista for møte 
godkjennes.  
 
Sak 36/2021-2023 Status bokprosjektet 
Bokprosjektet igangsatt av forrige styre har kostnader på kr 350 000,-. Boka er et godt 
gjennomført verk på 300 sider med svært god historie. Første opplag på 1000 bøker skal 
være ferdig trykt i uke 49. Prisen er satt til kr 349,- 
Per 8/11 er det kun to kommuner som har sendt støtte til prosjektet. Søknad på kr 250 000,- 
er sendt til Troms Holding. Det er også dialog med Samfunnsløftet om finansiering til 
klubber som selger bøker. Dette skal det lages et prosjekt på, og søke på nytt innen 1.12.21. 
Hans Petter følger opp søknad.  
Kretsen må satse mest på eget salg. Den vil også bli lagt ut på Nordli, men de skal ha 35-40% 
fortjeneste. Muligheter for direktesalg gjennom min idrett, vippsbutikk og vippskonto 
undersøkes. Rune og Jon Arne følger opp dette. 
Når betalingsløsning/butikk er på plass, starter adm. med markedsføring av boka og lenke til 
bestilling. Omslag og innholdsfortegnelse er klar til å publiseres. Dette må vi få på plass før 
desember. Direktesalg må også gjøres på arrangementer, så det må påses at boka er 
tilgjengelig på renn.  
 
Sak 37/2021-2023 1oo-års markering 
Etter flere utsettelser på grunn av Covid-19 vedtar styret at det gjennomføres en markering i 
forbindelse med vårmøte på starten av sesongen 22/23 – første helga i mai er foreslått.  
Hanne Kristine informerer festkomiteen.  
 
 
 
 
 
 



Sak 38/2021-2023 Klubbutvikler i kretsene 
På skitinget til NSF ble det vedtatt å ansette klubbutviklere. NSF har hatt en 
medlemsnedgang på 20% i perioden 2011 til 2019, til tross for vekst i norsk idrett totalt sett. 
Dette er noe forbundet tar på alvor, og har derfor sett på modellen til håndballforbundet. 
Klubbutviklerne skal være en veiler for klubber og grasrota på anlegg, arrangement, kurs osv. 
Det ble avsatt 5 millioner til denne breddesatsingen. Utgangspunktet var 5 stillinger, men på 
kretsledermøtet i oktober ble det tatt opp at en stilling for hele Nord-Norge ikke vil fungere.  
Kretslederne kom frem til et forslag på 9 stillinger, med minimum 50% stilling i hver krets. 
Noen kretser, som har god økonomi og størrelse, har allerede ansatt egne klubbutviklere. 
 
Det nye forslaget krever økonomisk bidrag fra hver krets. For Troms vil det være kr  
140 000,- i året, over en tre-års periode.  
Sentralt jobbes det med å finne en generalsponsor, og målet er at prosjektet skal vare i mer 
enn tre år.  
Hans Petter har vært i kontakt med Finnmark om å dele på en stilling, 50% hver. Det er 
enighet om at det er lettere å finne den rette personen til en hel stilling, fremfor to halve. Vi 
har også samme mulighet til å samarbeide med Nordland. 
Troms egenandel på 140 000 og egenandel for Finnmark er noe mindre, gir ca. 900 000kr 
totalt. Dette skal dekke lønn og driftsmidler. Styret mener at kretsen kan få et godt utbytte av 
pengene kretsen må legge ut. Det kan også være mulig å finne en sponsor for dette 
samarbeidet. 
 
VEDTAK: 
Styret støtter forslag om å gå videre i prosessen med forslag 2, med egenandel på hver krets. 
Styret støtter også forslag om å samarbeide med Finnmark om ei hel stilling.  
 
 
 
Sak 39/2021-2023 Søknader 
Kretsen må komme inn i en rutine for å levere inn søknader. Det kan søke på Samfunnsløftet, 
Gjensidige stiftelsen, Troms Holding osv. Vi må ha søknader klare til hver frist. De fleste har 
faste datoer for søknadsfrist.  
Prosjekter vi bør søke til er klubbutvikler, kosthold, fellessamlinger og jentesatsing. 
Styret må sette opp en «søknads-kalender», og se på søknader i sammenheng med 
handlingsplanen. Dette handlingsdokumentet skal deretter tas opp på styremøter.  
 
 
Sak 40/2021-2023 Planlagt idrettsutdanning i Nordland 
Trond Gjøran Pedersen tok kontakt med Troms med ønske om et brev med støtte om 
planlagt idrettsutdanning hopp/kombinert i Nordland. Brevet ble sendt uten spesifisering 
hopp/alpint. Brevet sendes på nytt med presisering hopp/kombinert/alpint. Realiteten er at 
det ikke finnes et tilbud for utøvere som ønsker å satse hopp/alpint i Troms. Langrenn har 
gode tilrettelagte tilbud.  
 
 
Sak 41/2021-2023 Satsing Hopp/ Alpint 
Komiteene må lære av langrennskomiteen, og komme i gang med et jevnlig arbeid. 
 
 
 
Neste møte 13.desember 
 
 
Møtet hevet 21:55 


