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Følgende deltok på møte: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder 
Nils Inge Gauthun  Nestleder 
Ole Kr. Halvorsen  AK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Georg Solfjeld    HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Helen Nilsen   Styremedlem 
   
Saksliste: 
 
Hovedstyret var innkalt ifbm. med Hovdenrennet (åpningsrennet langrenn) samt hovedfokuset på 
årets siste møte, budsjettsamtaler. 
Skistyret hadde også gleden av å invitere skigymnasets hovedtrener langrenn Micke Pålson, som 
orienterte litt rundt historikk, elevgrunnlag, drift og ønsker for fremtiden. Samtidig berømmet han 
skikretsen for sin rolle opp mot skigymnaset. Skikretsen tar med seg signalene og orienteringen fra 
møtet. Skikretsleder følger opp saken. 
 
Sak 1. Referat og informasjon saker 45 min 

 Ref. styremøte nr. 2 2013-2015 – godkjent  

 Gjennomgang kretsledermøtet og fagmøter – Kommentarer fra kretsleder, alpint og 
langrenn sendt ut. Hopp arrangerte sitt regionale møte i Vikersund 30. november – Georg 
orienterte kort og viste til referatet som lå på hopp sine hjemmesider. Freestyle arrangerte 
freeskiseminar i Morgedal, dessverre kunne ingen delta fra vår krets. 

 Nye nettsider og facebooksider – kort presentasjon gitt 

 Skiing Norway – sponsorkonsept fra Norges Skiforbund. Muligheter for krets og klubb. 
 Gjennomgang på høstmøte samt pdf utsendt på mail. Petter undersøker med NSF 

skipool marked, ang. tidspunkt for når vi kan forvente å motta materiell samt 
detaljer generelt for avtaleinngåelser, kontonummer osv. 

 Skistyret er meget positiv til tiltaket 

Referat styremøte og seminar nr. 3 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Lørdag 7. desember 2013 kl. 1600-2100 
Sted: Hovdestøylen resort - Hovden 
 



 
 

 Idrettsregistreringen 2013 – kort redegjørelse for årets registrering. Petter vil ha fullt fokus 
på dette i januar og februar 2014. Sender ut eget skriv til alle klubbene som beskriver 
hvordan de faktisk skal registrere sin aktivitet, i tillegg til info gitt direkte fra Norges 
Idrettsforbund. Vektlegger også viktigheten av registreringen for de enkelte klubbene som 
viser den totale skiaktiviteten i hele idrettslaget, med tanke på at diverse midler kun 
baseres på innsendte tall. Fagkomiteene og sonerepresentantene bes også om å følge opp 
sine klubber innen hver gren.  
 

Vedtak:  Referat og orientering saker tas til etterretning 
 
 
Sak 2. Økonomi  
Generelt 

 Regnskapsoversikter sendt ut pr. mail til alle i forkant. Post avsatte midler LOS fondet 
60 000,- innen hopp, er igjen med på balansen.  

 Petter orienterte om tilskuddsordninger bla. fra Rogaland Idrettskrets. Dette er ulike 
prosjekter gjennom året bestående av adm. tilskudd, tilskudd større arrangementer samt 
leirer og samlinger. Kretsleder inviterer seg selv til et møte med Idrettskretsen for å få en 
bedre forståelse for tilskudd til skikretsen. Ikke minst med tanke på den store aktiviteten 
skiidretten har i Rogaland. 

 Ole Kr. Halvorsen informerte om Hintertuxturen alpint og underskudd og hvorfor dette har 
skjedd. Alpinkomiteen beklaget situasjonen som har oppstått, og informerte om tiltak 
sendt i brevs form til klubbene. Dette relaterer seg i hovedsak til transportutgifter. Samtidig 
ble det påpekt at oppgitt pris ikke var endelig i invitasjonen.  

 
Vedtak: Regnskapsrapporter tas til etterretning. Styret skal utarbeide retningslinjer for 
prosjektstyring og kontroll innad i komiteene for samlingsaktivitet 

 
Budsjett 2014 

 Forslag fra adm. sjef gjennomgått 
 

 Selve posten deltakeravgift generelt sett bør ses på i god tid før 2015 budsjettet 
 Note til post rekrutteringstilskudd/trenertilskudd komiteer – for 2015 skal styret 

utarbeide klare kriterier for evt. tildelinger. 
 Post Momskompensasjonen økes i takt med signaler fra NIF 
 Post Anlegg økes ihht. avtale 
 Fordeling av tilskudd 2014: 

 
o Freestyle (ny)    30 000,- 
o Alpint    140 000,- 
o Langrenn  110 000,- 
o Hopp    60 000,- 
 

Vedtak: Budsjett 2014 – hovedstyret vedtas mot et resultat på 2875,- etter finans. 
Fordeling av tilskudd 2014 av en ramme på 340 000,- freestyle 30 000,- alpint 
140 000,- langrenn 110 000,- og hopp 60 000,- Komiteene får sine tildelinger via 
to utbetalinger i løpet av kalenderåret. 
De enkelte fagkomiteer utarbeider sine grenvise budsjetter for 2014 som sendes 
kretsstyret for godkjenning innen 31.12 2013.  
 
 
 
 



 
 

 
Sak 3. Orientering fra komiteer 
 
Vedtak: hver komite lager en kort rapport for utført aktivitet i perioden som sendes styret 

pr. mail. 
 
Det ble dessverre ikke tid til resterende saker på listen, og for fremtidige møter, bør vi ha færre 
saker på agendaen. 
      

  

      
Pål Angell Bergh (sign.)  Petter Furseth       
Kretsleder    Adm. sjef      

  


