
 

 
       

Til: Styremedlemmer                                                               17.januar 2022  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 17.januar 2022, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Stine Haustreis, Hanne Sætermo, Øyvind Anders 

Hansen, Jon Arne Torbergsen, Rune Tøllefsen, Anne Merete Vars Larsstuen, 
Geir Kirkhaug (Representant fra AK for Kenneth Mikkelsen) 

Forfall: Steinar Øverås, Siri Rydningen 

Referent: Hanne Kristine Kroken 
 

 
Sak 51/2021-2023 Referat fra forrige styremøte 
Det er ikke kommet noen kommentarer til forrige referat som dermed godkjennes. 
 
Sak 52/2021-2023 Godkjenne sakslista 
To innkomne saker til eventuelt. Sakslista for møte godkjennes. 
 
Sak 53/2021-2023 Status økonomi 
Økonomirapporten er ikke i den stand vi ønsker, og dermed er det ikke hensiktsmessig å 
presentere noen tall. Til orientering er det store beløper utestående, der mye kommer av 
fakturering gjort i desember/januar. Det er ryddet opp i gamle kundefordringer, og 
utestående fra SNN skal avklares i løpet av uka.  
 
Forrige uke ble det gjennomført et godt møte med gjennomgang av hovedbok. Hanne 
Kristine endrer på feilposteringer og andre merknader. 
 
Ambisjonen er å få et årsregnskap som er pålitelig, og få på plass en økonomirapport til 
hvert styremøte. Vi kan forvente å ha et årsregnskap på plass til neste møte. Deretter må 
budsjettet for 2022 innarbeides, trolig med noen justeringer.  
 
 
 



Sak 54/2021-2023 Valg av revisor 
Vedtak fra Troms skikrets ting 2021: Troms Skikrets ting gir styret i Troms skikrets fullmakt å 
forhandle ny avtale med aktuelle revisorer etter gjeldende regler. 
 
Vedtak: 
Troms skikrets skal igjen forhandle ny avtale med «Revisorene Helberg og Øverås AS». 
 
 
Sak 55/2021-2023 Bokprosjekt 
Alle bøkene er levert til Alfheim. Av lageret på 1000 bøker er ca. 100 solgt eller levert til 
bokhandler.  
 
Boka er ikke selvsolgt, og vi må iverksette noen tiltak. Forsalg til tiltak er å bake 
bokprosjektet inn i et nyhetsbrev til alle medlemmer i Troms og Finnmark skikrets.  
Hanne Kristine lager et utkast og sender til styret, før det sendes ut til alle medlemmer.  
 
 
Sak 56/2021-2023 Søknader til prosjekter 
For å øke sjansen til å få inn penger er det viktig å ha en pågående prosess på søknader til 
prosjekter. Samfunnsløftet har frist fire ganger i året, og førstkommende er 15.februar.  
 
Søknader felles for kretsen i denne perioden bør baseres på breddesatsing. Et prosjekt vi har 
innenfor dette området er kommende skiklubbutvikler. Her har vi gode argumenter til 
midler til aktiviteter denne stillingen skal gjennomføre. HK lager en kladd, se sak 60. 
 
Hanne tar søknadsprosessen for hopp videre til Hoppkomiteen.  
Geir tar søknadsprosessen for alpint videre til Alpinkomitéen. 
Langrenn har allerede søknader inne.  
 
 
Sak 57/2021-2023 Vårmøte 
Felles vårmøte for Troms Skikrets etterfulgt av grenvise vårmøter skal gjennomføres 7.mai 
på Bardufosstun. Etter møtene blir det markering av 100-års jubileet.  
Hanne Kristine tar kontakt med jubileumskomiteen. 
 
 
Sak 58/2021-2023 Aktivitetsplan 
For å sikre aktiviteten på kretsnivå, og forutsigbarhet for våre klubber og utøvere får 
grenene i oppgave å lage et års-hjul. Sett en fast rytme for samlinger, kurs og møter. 
Langrenn har fått dette på plass med flere års jobbing. Hopp, alpint og rando kan hente 
inspirasjon fra langrenn.  

 
 
Sak 59/2021-2023 Status grener 

• Randonee: 
Planlegging av konkurransen til våren er godt i gang. Klubben i Tromsø har treninger på ski 
hver onsdag. Klubben har også fått midler til å kjøpe utstyr til utlån på trening.  



Det har vært NM i vertikal, og en juniorløper fra Tromsø fikk sølv. Under NC kom hun også på 
andre plass.  

 
• Hopp 

Komiteen har fått terminlista på plass. Det er planlagt 4-5 kretsrenn fordelt rundt i hele 
kretsen. 
I Tromsø har det vært høy aktivitet under gode forhold. Rekrutteringstiltak som åpen dag og 
hoppskole hver tirdag ut sesongen er iverksatt. Erfaring til nå er at annonseringer er litt for 
dårlig. 
TSK har fått tilbud om å være en del av Raw-Air akademiet. Dette innebærer startnummer til 
rekrutter, mal til introduksjon for nybegynnere og et krav om aktivitetsregistering. De som 
skal delta må registrere seg, også gjennomføres det en opptelling på hvor mange ganger de 
har vær til stede. Det er også påbegynt planlegging av sommersamling i Mo i Rana.  
 

• Alpint 
Det er høy fart i alpinmiljøet. Alle anleggene er åpne, og kommende helg er det fartssamling 
i Bardu. Terminlista videre er et samarbeid mellom Troms og Nordland, og dette fungerer 
bra.  
Tromsø og Harstad har god aktivitet og mange løpere på trening. Bardu og Finnsnes sliter litt 
med rekrutteringen. Nå har det kommet ny sportslig leder på Finnsnes, og det skal jobbes 
med å få i gang rekrutteringstiltak. 
Inspirerende at en løper fra Troms kjører E-CUP. 
 

• Langrenn 
Sesongen er godt i gang. Tromsø skifestival hadde 230 deltakere, og det er stor deltakelse i 
aldersbestemte klasser. Planlegging og gjennomføring av kretsopplegg på Norgescup for 
senior og junior er i rute. Ting ser lovende ut slik det er nå.  
Erik Valnes er klar for OL, og muligheten for Troms første OL gull er høyst til stede. 
 
 
Sak 60/2021-2023 Skiklubbutvikler 
Til orientering; I november besluttet styret å gå videre med modell 2 for skiklubbutvikler. 
Dette innebærer at skiforbundet dekker kr 360 000,- og kretsen må legge ut kr 142 000,- 
årlig for dette 3-årlige prosjektet. Å få tak i disse pengene kan bli utfordrende, men det er et 
godt og viktig prosjekt for skiidretten. Forslag til samarbeidspartnere er Troms Holding, 
Troms Kraft, Samfunnsløftet over flere år, Gjensidige stiftelsen, Hurtigruten, Andre store 
bedrifter i Troms? 
 
Arbeidsgiveransvaret for skiklubbutvikleren vil være hos NSF sentralt, og alle stillingene skal 
samarbeide tett. Etter møte med Finnmark er det enighet om å dele en stilling med 50% 
hver. For å se på at ressursenere utnyttes likt bør det settes ei styringsgruppe med 
kretsleder og administrasjonssjef fra begge kretser.  
 
Planlagt tidslinje er utlysning i februar, ansettelse før vårmøtet i mai og i gang etter 
sommerferien. Parallelt med dette må det jobbes med Finnmark om arbeidsform og 
samarbeidsform. Stillingsinstruks og stillingsutlysning lages av NSF sentralt.  
 



Prosjektet skal gi klubbene guiding og hjelp av kretsen til å utvikle seg. Det er dermed viktig å 
finne ut hva klubbene trenger. Spørsmål om dette legges inn i nyhetsbrevet. Det bør også 
innkalles til orienteringsmøte med alle klubbledere på teams før vårmøte. Det må også 
jobbes med fordeling mellom grenene og en plan inspirert av planverk fra klubbene med god 
erfaring. Breddeaktiviteten skal favne hele Troms (og Finnmark). Hanne Kristine kladder på 
hva innholdet skal være til neste styremøte.  

 
 

Sak 61/2021-2023 Eventuelt 
• Orientering om NSF Hopp budsjett 

 
• Troms og Finnmark idretsskrets inviterer til samarbeid-og dialogmøte 5. februar 

Idrettskretsen ønsker tettere samarbeid og dialog, og har satt opp forsalg til tema for møte: 
- Anlegg, hva er status for ulike anleggsprosjekter, hva er status for 

anleggssituasjonen generelt 
- Koronasitasjonen, hva er utfordringen for ski-idretten nå i 2022, behov for 

samarbeid for eksempel innen klubbutvikling 
- Rammevilkår generelt 
- Barentsidretten, Barents Games og skiidretten 
- Store arrangement i nord, eks NM veka 
- Temaer dere vil ta opp 

Det er ønskelig at styret kommer med svar, utfordringer og andre temaer som bør tas opp. 
De som ønsker å delta på dette møtet må gi beskjed til Hanne Kristine.  
 
 
 
Møte hevet 22:09 


