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Følgende deltok på møte: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder 
Nils Inge Gauthun  Nestleder 
Helen Nilsen   Styremedlem 
Ole Kr. Halvorsen  AK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Georg Solfjeld    HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
   
Saksliste: 
 
Sak 1. Referat og informasjon saker 45 min 

 Ref. styremøte nr. 4 2013-2015 – godkjent  

 Info skitinget Loen – veldig formelt i forhold til høstmøtet, ingen store saker 

 Info fagmøter Loen: 

  
 Alpint – kretsleder var litt med i fravær av AK leder. Veldig positiv stemning og 

Bella Fidjeland trukket frem fra oss. Ikke noe spesielle mål rundt eks. fremtidige 
internasjonale mesterskap i Norge. De unge gjør det meget bra. 

 Freestyle v/Pål – arbeides tungt med rekrutteringen, vår krets mye nevnt og 
spesielt freeskicupen 

 Hopp v/Georg – mest TV oppmerksomhet internasjonalt av alle grener. Lisenser 
blant de yngre går tilbake i Norge. Må ta vare på de aktive, på ski der du bor, 
mindre reising, fokus på Bringsverdbakken. 

 Langrenn v/Geir Olav – Mye diskusjons rundt rulleski og sikkerhet, ellers mye 
standardsaker. 
 

Vedtak:  Referat og orientering saker tas til etterretning 
 
 
 
 
 

Referat styremøte nr. 5 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Tirsdag 23. september kl. 2000-2210 
Sted: Telefonmøte 
 



 
 
Sak 2. Økonomi  

 Gjennomgang av regnskapsrapport pr 22/9 2014. Ingen større avvik på hovedstyret i 
forhold til budsjett, et par punkter på inntekt og utgift ble spesielt kommentert, bla 
skitinget i Loen som ble kostbart, pga. reise og hotell. 
 
Kretsleder ønsket en lett diskusjon rundt økonomi generelt i kretsen og innspill fra 
komiteene under sin gjennomgang av status: 
 
Alpint – sårbart og streng kostandskontroll. Hintertuxturen blir i år færre deltakere, men 
større overskudd pga. gode avtaler. Væravhengig på samlinger (Fonna m.m.) direkte 
knyttet opp mot kostnader. 
Langrenn – Mye aktivitet og følger oppsatt budsjett, budsjettert med underskudd i år for å 
bruke litt av oppspart egenkapital. Nytt kretslag, kostnader kommer på neste 
regnskapsrapport. 
Freestyle – nøktern pengebruk, mye aktivitet, investert i kurs og utdanning samt 
freeskicup. 
Hopp – lagt opp til null budsjett og følger dette. Legger opp til snøsamlinger høst/vinter og 
nøktern bruk av penger ifbm. dette. Et evt. mulig kretslag og trener vil i fremtiden kunne gi 
økonomiske utfordringer. 
 
 

Vedtak: Regnskapsrapporter pr. 22/9 tas til etterretning. Oppsatt budsjett 2014 for 
hovedstyret og komiteene opprettholdes, ingen foreløpig revidering. 
 

Sak 3. Orientering fra komiteer 

 Samtlige komiteer hadde på forhånd laget egne rapporter utsendt til styremedlemmene. 
Dette slik at vi kunne lettere sette oss inn i deres arbeid samt bruke mindre tid generelt sett 
på gjenomgang.  

Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Anlegg 

 Rask gjennomgang av større anleggsprosjekt i kretsen 
 

 Befaring og tegning av ny løypetrasse og skiskytteranlegg i Sirdal – Geir Olav 
orienterte. 

 Ellers planlegging av nye rulleskianlegg i Melsheia, på Hovden, Flekkerøy, Arendal 
og Vegårshei og mulig Sørmarka. 

 Totalentreprise for utbygging av hele Vegårshei Ski og aktivitetssenter, Petter og 
Georg orienterte. Hopp, langrenn, alpint og freestyle. 
 

Vedtak: Orientering rundt større anleggsprosjekt i kretsen tas til etterretning 
 
 
Sak 5. Skistipend 2014 

 Forslag fra komiteene forelå der alle hadde nominert hver sin kandidat til årets skistipend: 

 Komitelederne begrunnet sine forslag for resten av styret: 
Kandidater: 

 
 Freestyle Eirik Moberg, Arendal Slalåmklubb 
 Hopp Sondre Vestøl Bråtane Songe SK 
 Langrenn Sivert Wiig Gjesdal IL 
 Isabella Fidjeland Hovden Spkl. 

 



 
 

 Eirik Moberg er på et meget høyt nasjonalt nivå. Vinner av Norgescup Skeikampen 2014, 
totalt nr. 2 i NC, uttatt til VM jnr og ble nr. 25. 

 Sondre Vestøl Bråtane ble nr. 7 i NM jnr og nr 18 NM senior normalbakke Topp 10 i alle NC 
renn og vinner av internasjonalt renn i Sapporo jnr og 10 i klasse senior 

 Sivert Wiig 3. plass NC sammenlagt 2. og 3. plass i NM jnr. Et kjempetalent utenom det 
vanlige i en klasse M17 som er gedigen i Norsk målestokk 

 Isabella Fidjeland kongepokalvinner i senior damer 2014! Flere FIS seiere nasjonalt og 
internasjonalt samt landslagsutøver 2014-2015. 

 
Vedtak:  styret gir skistipend 2014 til Eirik Moberg, Sondre Vestøl Bråtane, Sivert Wiig og 

Isabella Fidjeland for deres fremragende prestasjoner i 2013-2014. Stipendet er 
på 7500,- hver. Vinnerne vil bli tilskrevet og selve markeringene finner sted via 
leder av hver fagkomite som vil finne en egnet anledning der disse vil bli feiret av 
sine egne – både store og små. 

Sak 6. Tema rekruttering 

 Kretsleder ønsket en generell diskusjon rundt rekruttering innen hver gren: 

 Alpint og langrenn er fornøyd med dagens situasjon 

 Freestyle ser problemer med å få riktig idrettsregistrering av sine utøvere, dette forvekles 
ofte mot alpint. Barn, unge og eldre skal registreres både på alpint, freestyle og andre 
grener hvis de deltar på dette. Veldig mye bra i kretsen og ny gruppe i Kristiansand etablert 

 Hopp, må få tak i ildsjeler og det handler om personer og ikke penger. I tillegg må man ha 
enklere anlegg (les plast, porselen osv.) Preparering tar for mye tid, Egne rekr. møter. 
Geir Olav Håland – rekruttering MÅ skje i klubbene.  
Petter – Jæren alpinklubb som eksempel, litt med brukket rygg og blomstrer nå som aldri 
før 11 på trenerkurs i sommer. Det vil gå litt i bølger. 

 
Det ble ikke konkludert med noe, men bare en sunn og god debatt rundt rekruttering 
generelt sett. 

Sak 7. Kretsledermøtet og fagmøter høst 2014 

 Kretsledermøtet 17-18 oktober, Pål sliter med å reise pga. familien, men har dialog med 
Petter hvis det skulle ordne seg, nestleder dessverre forhindret. 

 Langrenn 17-19 oktober – Geir Olav påmeldt 

 Freestyle avholdt sitt møte i helgen og Pål deltok 

 Alpint 25-26 oktober i Sølden – Ole Kr. deltar 

 Hopp – arrangerer regionale møter, Vikersund ifbm. med første snørenn, Georg deltar. 
Evt. reisebestillinger koordineres med Petter. 

 
Sak 8. Integrering – stipend til klubb 

 Forslag om å støtte Trygve Torskedal Larsen Avaldsnes IL (Langrenn) og Jesper Saltvik 
Pedersen (alpint) Plogen SK i forhold til integrering og deres satsing som 
funksjonshemmede utøvere innen hver sin gren. 

 
Vedtak:  Avaldsnes IL og Plogen SK gis 5000,- hver øremerket til støtte innen 

integreringsarbeidet for Trygve Torskedal Larsen og Jesper Saltvik Pedersen, slik 
at disse gis mulighet til å satse på sin idrett på tross av handicap. 

 
Neste møte avholdes ifbm. med åpningsrennet på Hovden helgen 6-7 desember 
 

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


