
 

  
       

Til: Styremedlemmer                                                               14.mars 2022  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 14.mars 2022, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Hanne Sætermo, Øyvind Anders Hansen, Jon Arne 

Torbergsen, Anne Merete Vars Larsstuen, Steinar Øverås, Siri Rydningen 

Forfall: Stine Haustreis, Rune Tøllefsen, Representant fra AK 

Referent: Hanne Kristine Kroken 

 

Sak 62/2021-2023 Godkjenne referat og sakslista 
Det er ikke kommet noen kommentarer til forrige referat som dermed godkjennes. 
Sak om skiklubbutvikler legges til sakslista. Sakslista for møte godkjennes. 
 
Sak 63/2021-2023 Økonomi 
Økonomiansvarlig informerte om hendelser og forbedringer siden sist. Det er bedre kontroll 
nå enn noen gang før i denne styreperioden. Årsregnskapet nærmer seg ferdig, og sendes til 
revisjon i løpet av denne sesongen.  
Oversikt over årsregnskap og oppklaringer fra møte med SNN legges ved referatet. 
 
Sak 64/2021-2023 Norges Skiforbund Skiting våren 2022 
NSF Skiting våren 2022 finner sted i Molde 9.-12.juni. Troms Skikrets har 3 delegater. Hvem 
fra styret som skal representere bestemmes neste styremøte. Til neste styremøtet er også 
informasjon om innmeldte saker og saksopplysninger tilgjengelig for vurdering.  
Det har kommet, og blir å komme, meninger fra personer i vår region. Dersom disse ikke 
kommer fra klubb eller medlemmer i kretsens klubber skal vi ikke forholde oss til dem. 
Innspill og meninger fra vår medlemsmasse skjer i forbindelse med vårmøtet i mai. Møtet vil 
være en arena for meningsdeling. Dersom man mot formodning ikke kan stille på vårmøtet 
sendes det ut et skjema for innspill samtidig som påmeldingen til vårmøtet.  
 



 
Sak 65/2021-2023 Troms Skikrets vårmøte 2022 
Kretsens vårmøte avholdes lørdag 14.mai på Bardufosstun. Det blir felles vårmøte for alle 
grener før lunsj, grenvise fagmøter etter lunsj og markering av 100-års jubileet på kvelden. 
For fellesdelen kl 10:00 til 12:00 skal arbeidet vi er bedt om fra NSF presenteres; Få i gang 
vekst og aktivitet på grasrota. Skiklubbutvikler skal presenteres og Sven-Håkon Kulbeck, 
rådgiver krets-klubb inviteres. Disse skal fortelle om hva som er intensjonen og målene med 
skiklubbutvikler prosjektet, og fremmøtte får komme med ønsker, innspill og spørsmål. 
De grenvise fagmøtene er det grenkomiteene som må planlegge og gjennomføre.  
 
For markeringen av 100-års jubileet er det satt en festkomite som tar seg av organisering og 
invitering. Styret gir komiteen rettigheter til å invitere gjester som høver seg på denne 
markeringen. Markeringen er det invitasjon til, og ikke åpen påmelding.  
Kretsen dekker middag for alle inviterte. Overnatting til klubbrepresentanter må klubbene 
selv dekke. Behovet for overnatting bekreftes i forbindelse med godtatt invitasjon til 
festkomiteen. 
Den formelle markeringen varer fra 19:00 til ca. 22:00, og etterfølges av uformelt opplegg. 
 
Sak 66/2021-2023 Bokprosjekt 
Salget av jubileumsboka går sakte. Boka er død kapital for kretsen, så det handler om å få 
den spredt i Troms. Hanne Kristine sjekker opp med flere bokhandlere og tar kontakt med 
redaktør av boka for hjelp til distribueringen. Hanne Kristine lufter interessen hos klubber i 
Troms om videresalg til høyere pris enn de kjøper den fra kretsen. 
Hanne Kristine har blitt forespurt om å stå på stand under NM på ski i Harstad 26-27.mars. 
HK drar dit med flere eksemplarer. 
Boka bør være tilgjengelig på Reistadløpet 2.april. Hanne Kristine sjekker muligheten om 
arrangør kan ta på seg denne oppgaven, hvis ikke stiller hun på stand selv.  
 
Sak 67/2021-2023 Skiklubbutvikler 
Stillingsutlysningen for skiklubbutviklerstillingen i Troms og Finnmark er gått ut. Det var 
totalt 9 søkere, der 5 personer er tatt ut til intervju som gjennomføres i uke 11. Søkerne er 
meget kompetente og allsidige. Den ansatte er senest i gang til sommeren. 
Prosjektet har en kostnad for kretsen, og i samarbeid med Finnmark er det sendt inn en 
søknad til samfunnsløftet på kr 2,1millioner kroner over 3 år. Dersom dette går i orden vil 
prosjektet oppnå enda større aktivitet enn først planlagt. 
 
Sak 68/2021-2023 Status handlingsplan 
Handlingsplanen har flere elementer som er varierende for grenene. Hanne Kristine tar 
arbeidet med planen med grenene gjennom grenvise møter. På dette møtet skal også 
forberedelser til fagmøtet settes i gang. Leder i hver gren finner dato og klokkeslett som 
passer for komiteen, og inviterer Hanne Kristine med i møtet.  



Møtet hevet 21:15 


