
 
       

Til: Styremedlemmer                                                               21.april 2022  
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 21.april 2022, kl. 20.00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Hanne Sætermo, Øyvind Anders 

Hansen, Anne Merete Vars Larsstuen, Steinar Øverås, Stine Haustreis, Rune 
Tøllefsen, Espen Rognli 

Forfall: Siri Rydningen, Kenneth Mikkelsen 

Referent: Hanne Kristine Kroken 

 
Sak 71/2021-2023 Skiklubbutvikler 
Ansettelsesprosessen for skiklubbutvikleren med 50% stilling i Troms og 50% i Finnmark 
skikrets er ferdig. Espen Rognli fra Kvaløysletta skilag er ansatt i stillingen, med tiltredelse 
1.august. 
Espen deltok i møtet med presentasjon av seg selv og stillingen. Innspill og tiden frem til 
oppstart ble diskutert.  
Styringsgruppen for prosjektet skal bestå av kretsleder og adm. i Troms og Finnmark. 
Gjennom innspill og dialog med styrene skal gruppa sette en god plan for bruk av ressursene 
og fordeling krets/by-bygd/gren frem mot oppstart og gjennom prosjektperioden.  
 
 
Sak 72/2021-2023 Vårmøte 14.mai 
Vårmøte etterfulgt av grenvise fagmøter avholdes 14.mai på Bardufosstun. Tema for 
fellesdelen blir rekruttering og breddesatsing. Skiklubbutvikler og prosjektleder fra NSF, Sven 
Håkon Kulbeck, skal holde presentasjon før gruppearbeid settes i gang. Prosjektet er 
avhengig av interesse og innspill fra klubbene, og dette skal medvirke til å starte prosessen. 
Fellesdelen varer frem til lunsj. 
Langrennskomiteen kaller inn til planleggingsmøte i forkant av møtet for å detalj-planlegge 
gruppearbeidet.  
Hanne Kristine legger ut påmelding til vårmøte med påmeldingsfrist 10.mai 
 



Sak 72/2021-2023 100-års markering 14.mai 
Jubileumskomiteen er godt i gang med planleggingen. Et samstemt styre står bak listen på 
inviterte. Disse får dekt mat og overnatting. Svarfrist baseres på siste bestillingsfrist fra 
tunet. Alle klubber kan stille med en representant. Klubbene må dekke mat og overnatting 
selv. Påmeldingsfrist blir samme dato som for de inviterte. 
Styret gir jubileumskomiteen retten til å bestemme meny. 
Hanne Kristine tar kontakt med komiteen om gjenstående.  
 
Sak 73/2021-2023 Skiting i Molde  
Troms Skikrets har totalt fem delegater på skitinget i Molde 11.-12.juni. Hans Petter, Jon 
Arne og Rune reiser. Hanne Kristine hører med Karl-Gunnar Skjønsfjell og Jørn Thomas 
Hansen om de kan tenke seg å fylle opp resterende plasser.  
Hanne Kristine melder på de utvalgte når påmeldingen åpner.  
Hanne Kristine avtaler individuelle løsninger for bestilling av reiserute. 
 
 
Sak 74/2021-2023 Idrettkretsting i Hammerfest 
Troms Skikrets har to delegater på Idrettskretstinget i Hammerfest 11.-12.juni. Anne 
Merethe Vars reiser. Rune hører med langrennskomiteen for å fylle den andre plassen. 
Hanne Kristine avtaler individuelle løsninger for bestilling av reiserute.  
 
 
 
Neste møte blir når alt av papirer til ting er på plass, både skiting og idrettskretsting. 
Dato kommer.  
 
 
Møtet hevet 21:30 
 


