
  

 
       

Til: Styremedlemmer                                                               30.mai 2022 
Kopi: kontrollkomiteen  
  
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 30.mai 2022 kl. 20:00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Hanne Sætermo, Stine Haustreis, 

Kenneth Mikkelsen, Rune Tøllefsen, Siri Rydningen  

Forfall: Anne Merete Vars Larsstuen, Øyvind Hansen, Steinar Øverås, 

Referent: Hanne Kristine Kroken 
 

Sak 75/2021-2023 Forberedelser skitinget Molde 
75. 1 Gjennomgang av rapport fra etisk komite og kontrollutvalgets rapport. 

Troms Skikrets tar disse til etterretning. 
 

75.2 Gjennomgang av forslag til lovendringer. 
Dette fremstår som en innjustering etter NSF lov, og Troms Skikrets har intet å 
bemerke. 
 

75.3 Gjennomgang av valgkomiteens innstilling. 
Troms Skikrets styret er i utgangspunktet positiv til valgkomiteens forslag, men 
holder seg åpen frem mot tinget. 
Troms Skikrets styre gir delegatene mandat til å ta den endelige beslutningen i Molde 
basert på diskusjonen og eventuell ny informasjon. 
 

75.4 Gjennomgang av sak 12. innkomne forslag. 
12.1 Fra oppland skikrets vedr. Bredde og rekruttering. 

  Troms Skikrets styre stemmer for skistyrets innstilling.  
 
 12.2 Fra Hordaland og Sogn og Fjordane skikrins vedr. Bredde og rekruttering 
  Troms Skikrets styre stemmer for skistyrets innstilling.  
 

12.3 Fra Hordaland og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstidsavgrensning for 
tillitsvalgte 
Troms skikrets styre gir delegatene mandat til å diskutere med de nord-norske kretsene 
og hører på debatten i Molde før endelig beslutning tas. 
 
 
 



12.4 Fra Oslo skikrets, åremålsstilling for administrativ og sportslig leder 
Styret mener dagens ordning for sportssjefene er god. Troms Skikrets styre gir 
delegatene mandat til å beslutte ut ifra diskusjonene i løpet av tinget.  
 
12.5 Fra Oslo skikrets, honorar til president. 
Elementer fra drøftingen: moderasjon? 12G? Fulltid? Tilfang av kandidater etter evt. 
lovendring? Mange gode kandidater. 
Troms skikrets styre gir delegatene mandat til å ta stilling til forslaget basert på 
diskusjonen under tinget. 

 
 
Sak 76/2021-2023 Forberedelser TFIK idrettskretsting i Hammerfest 
76.1 Gjennomgang av valgkomiteens innstilling. 

Troms skikrets stiller seg bak valgkomiteens innstilling. 
 
76.2 Gjennomgang av sak 9. anleggspolitisk plan 2022-2024. 

Troms Skikrets styre stemmer for at denne vedtas. 
 
76.3 Gjennomgang av sak 11. vedr. Eventuell splitting av TFIK. 

Troms Skikrets stiller seg bak innstillingen om ei konsekvensutredning før fremtiden 
behandles.  
Ved et eventuelt benkeforslag om umiddelbar splitting gir Troms Skikrets styre 
delegaten mandat til å følge diskusjonen. Dersom det er bred enighet om å splitte, 
støtter Troms Skikrets styre dette. 
 

76.4 Gjennomgang av sak 12. vedr idrettslagsnavn.  
  Troms skikrets styre støtter innstillingen om å sende videre til idrettskretsstyret.  
 
76.5 Gjennomgang av sak 13. valg av revisor 
  Troms Skikrets styre støtter innstillingen om valg av revisor. 
  
  
 
Møte hevet 21:52 
 


