
 
       

Til: Styremedlemmer                                                               25.oktober 2022 
 
   
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Teams-møte, 25.oktober 2022 kl. 20:00 
 
Til stede: Hans Petter Bergseth, Jon Arne Torbergsen, Anne Merete Vars, Rune 

Tøllefsen, Siri Rydningen, Stine Haustreis 

Gjester: Espen Rognli, Jarle Hilfred Olsen, Marit Gjerland, Oddbjørn Skarheim 

Forfall: Hanne Sætermo, Kenneth Mikkelsen, Steinar Øverås, Øyvind Hansen  

Referent: Hanne Kristine Kroken 

 
Sak 77/2021-2023 Anleggsarbeid 
 
Innlegg om anleggsarbeid og oppstart av anleggskontrakt i Troms, v/ Anleggsrådgiver 
Marit Gjerland, anleggskontrakt Finnmark Jarle Hilfred Olsen og anleggskontrakt 
Nordland Oddbjørn Skarheim. 
Etter et møte i vår med Hanne Kristine inviterte anleggskontakene seg til styremøte. 
Et av tiltakene i NSF-anleggsteam er å få plass anleggskontrakt i hver krets, og at 
kretsens anleggsplan oppdateres og brukes. Anleggsplanen i kretsen har stor 
betydning for anleggsutvikling i klubbene. Etter vedtak i skikrets går den til 
behandling for prioritering for spillemidler i idrettskrets og deretter hos 
fylkeskommunen. 
 
Troms skikrets styre har ikke jobbet aktivt med dette område på mange år. Klubbene 
har i de fleste tilfeller gått rett til idrettsråd. 
Hanne Sætermo har tatt på seg oppgaven som anleggskontrakt, og skal i samarbeid 
med flere oppdatere anleggsplanen og få på plass rutiner på området frem til 
skikretstinget til våren. 
 
Anleggskontrakt i Finnmark og Nordland er svært positiv til å hjelpe til i 
oppstartsfasen. Arbeidet gjennomføres noe ulikt i de ulike kretsene, og må tilpasses 
regionens behov. Finnmark rullerer plan hvert fjerde år. 
For oppdatering av anleggsplanen må det være tett dialog med klubbene, fordi den 
skal være basert på klubbenes behov. Et forslag er å sende ut ønsker om innspill fra 



klubbene (Hvem går og tenker på anleggsutvikling? Hva ønskes å få til innen 
anlegg?). Etter innsamlingen begynner kontakten i dialog med styret om hva som 
ønskes å få til innen våre idretter, og hvilke anlegg som skal prioriteres. Gren må 
bidra med hva som bør gjennomføres for deres aktivitet. Skiklubbutvikler vil også 
være sentral i dette av arbeidet 
 
Veien videre: 
Finnmark og Nordland sine anleggsplaner sendes til styret for inspirasjon. 
Hanne Kristine, Espen og Hanne gjennomfører et møte for å igangsette prosessen i 
uke 45.  
 
 
Sak 77/2021-2023 Økonomi 
Største økonomiske utfordringer er at Team ELON og Team SNN er underfinansiert. 
Budsjettene har sammenheng med reelle kostnadsnivå, men det er foreløpig for få 
inntekter til å dekke opp. Sponsorgruppa er på plass og har vært i virksomhet med 
flere møter siden 1.september. Det er fortsatt usikkert om det er mulig å få på plass 
noen sponsoravtaler i inneværende sesong for lagene.  
 
Økonomirapport pr 09.2022 sendes til styret. 
 
På neste styremøte er regnskapsrapport for oktober 2022 på plass. Basert på denne 
må retning og budsjettjusteringer finne sted før reisesesongen går i gang for fullt. 
 
Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
 
Sak 78/2021-2023 Nytt medlem i langrennskomiteen 
 
På grunn av flytting til annen krets har Espen Farstad trekt seg fra 
langrennskomiteen. 
 
Vedtak: Styret godkjenner Tove Amundsen Fuglem som nytt medlem i 
langrennskomiteen. 
 
 
Sak 79/2021-2023 Møteplan 

 
Av ulike årsaker kan ikke styremøtene fortsette på mandager. 
 
Vedtak: Styremøter avholdes pr teams andre onsdag hver mnd kl. 20:00. 
Oppfølgning: Hanne Kristine sender ut møteinnkallinger fra nå til mai i samlet 
møtekalender. 
 



Sak 80/2021-2023 Hederstegn 
 
Lageret med hederstegn-medaljer er tomt. 
 
Vedtak: Styret gir hederstegnkomiteen mandat til å hente inn tilbud på ønsket 
produkt, logo og pris. To eller tre alternativer bes om å legges frem til styret innen 
januar.  
 
Oppfølgning: Hanne Kristine kontakter hederstegnkomiteen om ansvaret. 
 
 
Sak 81/2021-2023 Handlingsplan 
 
På skikretstinget til våren skal handlingsplanen for 2023-2026 vedtas. Videreføring 
av gjeldene plan skal ikke skje, og arbeid for en bedre og mer brukervennlig plan må 
iverksettes. 
 
 
Vedtak: NSF handlingsplan må benyttes som et overordnet verktøy, men grenene må 
utvikle egne tiltaksplaner med grenspesifikke mål. Anne Merete bidrar inn mot 
grenkomiteen på dette området fremover.  
 
 
Sak 82/2021-2023 Valgkomite 
 
På skikretstinget i juni 2021 fikk styret mandat til å sette opp ny valgkomite. Den skal 
bestå av 3 medlemmer og en vara. 
 
Vedtak: Børre Krutdå tilbys oppgaven som valgkomiteens leder. Han får selv velge ut 
medlemmer som skal sitte i komiteen sammen med han. 
 
Oppfølging: Hanne Kristine kontakter Børre Krudtå. 
 
 
Sak 83/2021-2023 Status fra grenene 
 

- Hopp: 
Ikke tilstede. 

- Langrenn: 
Stor aktivitet for alle aldersgrupper. Storsamlingen i Nordreisa for 15 år til og 
med senior var en suksess. Over 120 løpere på felles treningsøkter. God 
stemning med sosiale aktiviteter på tvers av aldersgruppene. 
Fremover blir det kretssamlinger på snø i Muonio for junior og senior, og på 
Bardufoss for 13-16 år. 



- Alpint:  
Det har vært gjennomført 10-dagers kretssamling for U14-U16 i Hintertux. Det 
var ei stor gruppe fra Tromsø og Harstad. Etter å ha oppført seg fint på breen i 
mange år ble de tildelt de beste linjene. Ene og alene for at man oppfører seg 
riktig. 
Det er planlagt ei 10-dagers samling i Levi sammen med Narvik og Finnmark. 
Her skal det gjennomføres både trener-1 kurs og mye god skikjøring. 
Tromsø Alpinklubb skal arrangere bransje-VM for flyselskaper i 12.-17.mars. 
Både langrenn og alpin skal arrangeres i Kroken. Klubben er godt i gang med 
forberedelsene. Svært god utvikling på arrangørkompentansen. 

- Randone: 
Godt i gang med treninger i Tromsø. Flere juniorer var på landslagssamling på 
ski. Det er et lite miljø med god utvikling. 
Tromsø Randoneeklubb er tildelt verdenscup i april. Dette er en avtale på 3 år. 
Det er 4 konkurranser som skal arrangeres i år. Det er tildelt midler fra 
samfunnsløftet, så nå er det ansatt to personer i arrangementet. Det er også 
positiv dialog med NRK om interessen for TV-prosuksjon. 
 

 
 
 
Møte hevet 22:00 
 
 
 
Neste møte 15.november 20:00 


