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Følgende deltok på møte: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder 
Helen Nilsen   Styremedlem 
Ole Kr. Halvorsen  AK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Sigbjørn Normann  HK medlem 
Georg Solfjeld    HK medlem 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Frafall: 
Nils Inge Gauthun  Nestleder 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjons saker  

 Velkommen fra kretsleder - presentasjonsrunde 

 Ref. styremøte nr. 12 2011-2013, kretsleder hadde et par spørsmål rundt tildelingskriterier 
stipend, samt de forslag som forelå fra foregående komiteer og styret. Petter lager forslag til 
kriterier og sender sammen med innstilling fra forrige styret. Kriterier for Kongehusets 
pokal etterspørres av NSF. Referat ellers godkjent. 

 Rask gjennomgang av skikretstinget – litt diskusjon rundt tildelingskriterier 
aktivitetstilskudd til komiteer samt litt rundt hopp saken. Ellers et meget bra og hyggelig 
skikretsting med meget god mat og flott stemning. 

 Info. generalforsamling Hovden Skigymnas 24/6 – uklart rundt hvorvidt vi har egen repr. i 
styret. Vi har i utgangspunktet IKKE en egen repr. i styret og har heller ikke krav på 
styreplass. Jarle Sørensen er oppnevnt politisk i Bykle kommune som «vår representant» 
Vi må avklare med ledelsen i HSG hvorvidt Jarle er skikretsens repr. eller ei, og da evt. om 
vi kan oppnevne en egen repr. som ivaretar skikretsens ønsker og behov i styret. Jarle 
møter på HSG sin generalforsmaling med fullmakt fra skikretsen. 

 Kretskontakter integreringsarbeid – Anne R. Kroken i NSF integrering, har sendt 
forespørsel ang. kretskontakter. Langrennskomiteen og alpinkomiteen bes oppnevne en 
egen kontakt med tanke på integreringsarbeidet i vår krets. 
 

Vedtak: Referat godkjennes og informasjoner tas til etterretning. 

Referat styremøte nr. 1 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Torsdag 21. juni 2013 kl. 2100 – 2230 
Sted: Telefonmøte 
 



 
 

  
Sak 2. Økonomi  

 Regnskapsrapporter pr. 19. juni var utsendt på forhånd. Rask gjennomgang av 
hovedposter. 

 Freestyle blir underlagt hovedstyret sitt regnskap ut 2013. Søker om ulike prosjekter til 
hovedstyret. Eget regnskap for 2014. Freestyle blir da også innlemmet i skikretsens 
aktivitetstilskuddsordning. 
 

Vedtak: Regnskapsrapport pr. juni tas til etterretning 
 
Sak 3. Arbeidsfordeling skikretsen 

 Hopp – må ha avklart lederspørsmålet og innkaller til eget møte i komiteen innen 
sommerferien. 

 Fordeling av oppgaver i hovedstyret skjer som følge av styreseminar under 
barmarksamlingen på Evje 13-15 september. Komiteene bes om å fordele oppgaver internt i 
god tid før dette. 
 

Vedtak: Informasjon tas til etterretning og hoppkomiteen bes skaffe leder av komiteen så raskt som 
mulig å melde dette inn til hovedstyret. HK leder møter da som fast repr. i hovedstyret. 
 
Sak 4. Orientering fra komiteene  

Langrenn:  
 Møte avholdt med avtroppende LK leder og har laget egen aksjonsliste der 

terminlisten, arrangement, utdanning er de viktigste punktene i tiden fremover. 
 Seniorsatsingen er i gang og første samling er avholdt. 
 Vil prøve å lage et tilbud til løpere som ikke går på skigymnas 

 
Hopp: 

 Fokus rekruttering, få i gang gode tiltak i klubb. Hopp i skolen er veldig viktig, 
samt hoppbakker i nærheten av skoler og bruk av mobil hoppbakke. 

 4 sommerhopprenn i Sandrip og Klappane, meget bra 
 Sørrennet rekrutt Brattåsen, en kjempesuksess 
 Mobil hoppbakke – vil gjerne ha en egen mann i HK som har ansvaret for denne i 

samarbeid med Øyestad IF hoppgruppe. HK tar dette opp til diskusjon i første HK 
møte. 
 

Alpint: 
 Samlinger avholdt i Sauda og på Folgefonna. Ny samling starter allerede nå i helga 

på Folgefonna. Hintertux til høsten går som planlagt og innbetalinger fungerer bra 
og veldig bra påmelding. Skryt til kretstrener Hans Blattmann som tar mye ansvar 
både treningsmessig og administrativt. 

 
Freestyle: 

 Har allerede laget en egen terminliste for 2013-2014 sesongen (region). Har laget 
et eget team på Hovden og håper å få til det samme i Sauda. Vil skaffe seg 
aktivitetskompetanse. Skal delta på dommerkurs. Vil gjerne ha mer film og bilder 
på nett. Egen hjemmeside på Hovden. 

 
Vedtak: Informasjon fra komiteene tas til etterretning. 

 
Sak 5. Barmarksamling Evje 13-15 september 2013  

 Petter orienterte kort om forberedelsene til samlingen på Evje 13-15 september. Skikretsen 
kjøper tjenester av Otraportalen som i fjor. Overnatting er allerede reservert. Det nedsettes 



 
 

en prosjektgruppe som skal se på innhold. Sterkt ønske om mer felles aktiviteter og lite 
grenvise aktiviteter. Viktig at alle har mest mulig felles på tvers av grener. Mobil hoppbakke 
må være med på samlingen.  

 Foreløpig informasjoner ligger på nett 

 Styreseminar avholdes ifbm. samlingen 

 Endelig invitasjon legges ut etter sommerferien med online påmelding.  

 Prosjektgruppe skikretsen: Hans Blattmann (alpint), Pål Berntzen (Freestyle), Sigbjørn 
Normann (hopp), Sven Reiersen (langrenn) Helene Nilsen (AU) 

 
Vedtak: Årets felles barmarksamling avholdes på Evje i tidsrommet 13-15 september for alle grener 
samt avholdelse av styreseminar samme plass. Skikretsens leder forestår høytidelig utdeling av 
priser og stipender i fbm. samlingen 

 
 
Sak 10. Evt.  
 
Ingen saker. 
 
 
Pål Angell Bergh  Petter Furseth       
Kretsleder   Adm. sjef        


