
 

 
       

Til: Styremedlemmer                                                               13.desember 2021  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 13.desember 2021, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Stine Haustreis, Hanne Sætermo, Øyvind Anders 

Hansen, Jon Arne Torbergsen, Steinar Øverås, Rune Tøllefsen, Siri Rydningen, 
Anne Merete Vars Larsstuen 

Forfall: Kenneth Mikkelsen 

Referent: Hanne Kristine Kroken 
 

Sak 42/2021-2023 Referat fra forrige styremøte 
Kommentarer på forrige referat rettet opp, og referatet godkjennes. 
 
Sak 43/2021-2023 Godkjenne sakslista 
En innkommen sak til eventuelt. Sakslista for møte godkjennes. 
 
Sak 44/2021-2023 Status økonomi 
Regnskap ført av skiforbundet sentralt har ikke vært optimalt frem til nå. Rapportering går 
for tregt, og det tar lang tid å få svar. Oppdatert rapport ikke fremlagt før møtet. Det er et 
budsjettanslag på 250 000 kr for regnskapsføringen. Dette regnskapet har mye større 
omfang enn det Asgeir/Birgitte anmodet overfor skiforbundet. 
 
Økonomisk ligger avd. 71, ELON godt an. Det er trolig et overforbruk på avdeling 70, Team 
SNN og senior. 
 
Hanne Kristine må få inn rutine på fakturering. Forskudd med KID blir vesentlig gjennom 
sesongen for å holde likviditeten oppe.  
 
 
Sak 45/2021-2023 Status bokprosjektet 
Vi har fått bekreftelse fra Lundblad om at boka er ferdig. 600 bøker blir levert til 
kretskontoret tirsdag 14.desember. Resterende 400 blir levert senere, dato er ikke fastsatt.  



Siden forrige møte har fylkeskommunen bidratt med støtte på kr 40 000,-. Det har ikke 
kommet støtte fra flere kommuner, men det er fortsatt håp om at vi vil motta noe mer etter 
nyttår. 
 
For bokprosjektet ligger fortsatt søknaden til Troms Holding, ref. møtet i november. Søknad 
til samfunnsløftet er levert siden sist. 
 
Leif-Harry Hansen, Hans Petter og Hanne Kristine skal holde pressekonferanse på Alfheim 
14.desember 15:00. Media skal være til stede for lansering av boka og nettbutikken. Boka 
skal selges fra https://supporter.no/troms-skikrets og direkte på kretskontoret.  
 
Det er allerede interesse rundt boka, og flere er reservert av styrets bekjente. Fra lansering 
gjelder det å spre budskapet, få boka markedsført og selge unna. Ved å selge bøkene vil vi 
trolig sitte igjen med et overskudd.  
 
 
Sak 46/2021-2023 Søknader til prosjekter 
I høst søkte kretsen på samfunnsløftet: «komme i gang etter pandemi». Vi har kr 200 000,- 
som vi må bruke på aktivitet. Fristen for å bruke disse midlene er utsatt til 2022. Styret bes 
om å tenke ut formål som disse kan brukes til. Forslag fra møtet: billigere samlinger, gratis 
hospiteringssamling. 
 
I løpet av året er det flere muligheter til å motta midler gjennom fond og andre utdelinger. 
Kretsen bør ha prosjekter og søknader klare til hver søknadsfrist. Styret får i oppgave å finne 
formål som vi kan søke penger på. Se handlingsplan.  
 
 
Sak 47/2021-2023 Vårmøte 
Vi planlegger å gjennomføre vårmøte 2022 som et møte i et vanlig år, uten korona. Første 
helga i mai er foreslått som dato. Vi bør starte tidlig med planleggingen av dette. Tema bør 
naturligvis være tilbake til idretten, hvordan skape aktivitet og rekrutteringsarbeid. Vi bør 
jobbe med å få tak i en foredragsholder som kan snakke varmt rundt tema. 
 
 
Sak 48/2021-2023 Handlingsplan for perioden 
Alle bes om å sette seg inn i handlingsplanen. Styret skal bruke handlingsplanen aktivt i sitt 
arbeid, og er et bra utgangspunkt for ideer til prosjekter vi kan søke penger på og iverksette.  
 
 
Sak 49/2021-2023 Status grener 
Alpint: 
Mange utøvere hadde fine dager på samling i Levi. 
Kroken har åpnet en bakke med kunstsnø. 
Mange på trening, hver dag. 
 
 
 



Hopp: 
Plastbakker må gjøres klar til vinteren, og da kan det ikke hoppes i dem. Det er full aktivitet i 
de minste bakkene i Grønnåsen. Det var planlagt åpen dag 11.januar, men får se påvirkning 
av korona. Ukene etter er det planlagt å gjennomføre hoppskole/skileik. Det planlegges også 
å være på onsdagsrenn med hopp og prøveski for å rekruttere.   
Øverbygd sine bakker er også klar til aktivitet.  
I Harstad har det vært mindre aktivitet, og få løpere. De har uttrykt at de ikke har kapasitet 
til å arrangere kretsrenn. Tromsø Skiklubb har tilbydd seg å hjelpe til, men har ikke fått svar 
enda.  
 
Langrenn: 
Alle samlinger gjennomført etter planen, og fullt i gang med kretsrenn. Det er gjennomført 
grasrottrenerkurs i Bardu og TD-og-arrangørkurs på teams med Torbjørn Broks Pettersen. 
Videre skal det gjennomføres Trener I kurs i Tromsø. 
Det ble gjennomført høstmøte på Bardufoss og streaming på teams med 
sesonginformasjoner og gjennomgang om rekrutteringsarbeid fra høstmøte langrenn 
sentralt. 
LK jobber hardt med samarbeid og forankring av seniorsatsingen i Nord-Norge, og 
juniorsatsing i kretsen. Møtereferater ligger på hjemmesida til kretsen under langrenn, nord-
norsk samarbeid og langrennskomiteen. 
Bedre jobb med markedsarbeid er på agendaen og LK har fått med Kurt-Jan Kvernmo for å 
bidra med sponsorarbeidet.  
Hele LK jobber godt, og er en motivert gjeng.  
 
Rando: 
Det gjennomføres ukentlige treninger. Planen for komiteen er å komme i gang med møter 
for å starte planlegging av sesongen og rekruttering. 
Det jobbes med søknader for støtte til juniorene. Norges Cupen er i gang, en junior og en 
senior deltok og begge var på pallen. Målet til junioren å kvalifisere seg til EM. Det er flere 
juniorer som viser interesse, og at NTG skal opprette rando linje kan gi positiv vekst av ny 
gren.  
 
 
Sak 50/2021-2023 Eventuelt 
Orientering om langennslinje på Kvaløya Videregående 
 
 
 
Neste møte 10.januar 2022 
 
 
Møtet hevet 21:40 
 
 

GOD JUL 


