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ALPINKOMITEEN TROMS SKIKRETS 
 
MØTEREFERAT 

Møtetype: AK 
Møte nr.:2 
Dato:16.09.2017 
Sted: Harstad 
Møteleder: Trygve 
Referent: Trygve 

Til stede: Renate Williamsen, Vanja Klaussen, Morten Hanstad og Trygve 
Olsen 
 
Fraværende: Kenneth Mikkelsen 

 

 

Sendes også: 
Alle klubber 
Leder Skikretsstyret 
Birgitte Gustavsen for publisering på web 
 

SAK NR BEHANDLET ANSVARLIG/FRIST 

1 Velkommen  
 

• Møtet ble gjennomført i forbindelse med ironman test og 
barmarks samling i Harstad. 

 

 

2 Info fra styremøte i skikretsen 30/8 

• Viser til eget referat fra styremøtet (nettsidene til Troms 
Skikrets) 

 

3 Budsjett 2017/2018 
 

• I utgangspunktet legges det opp til aktivitetsnivå som 
tidligere sesonger. 

• Per nå er det et overskudd på 10’ for 2017. 
 

 

4 Organisering HL/TL 

• Per i dag er det ikke mottatt noen tilbakemelding fra 
klubbene ift aktuelle reiseledere og/eller trenere som 
kan bistå.  

• Det er behov for å ta en utsjekk med klubbene ift antall 
deltakere på HL, TL og junior NM for å vurdere hvorvidt 
skikretsen skal dekke påmeldingsavgiften. 

 
 
 
 
Renate sender en 
henvendelse på dette. 
 
 

5 Trener 1 kurs 

• Kurset arrangeres av kretsen i samarbeid med Harstad 
Alpinklubb og Bardu Alpinklubb, med Ulf Ove Karlsen og 
Morten Hanstad som instruktører. 

• Barmarksdelen kjøres i forbindelse med samling i 
Harstad. Totalt 11 trenerkandidater hvorav 4 fra 
Nordland som deltar på kurset. 

• Det planlegges med å gjennomføre skidelen i løpet av 
en helg i desember i Steilia. 

• Det er avtalt med skikretsen at kostnader til instruktører 
dekkes av skikretsen og ikke tas av AK’s budsjett. Det er 
ønskelig med et estimat for gjennomføring av hele 
kurset. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten etablerer dette og 
sender over. 
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6 Eventuelt 

• Det er sendt «bestilling» til de ulike AK’ene ift høstmøtet 
13-14/10. Hva ønsker kretsene fra sentralt AK? 

• Høstmøte Troms skikrets 4/11 

• Det er behov for en snarlig konkludering på terminlisten, 
etter at innspillene har kommet fra Nordland tar vi et 
telefonmøte for å beslutte denne. 

 
 

 
 
 
 
Trygve purrer Nordland 
Skikrets. 
 

 


