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Følgende personer var tilstede – pr epost: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Nils Inge Gauthun  Nestleder (AU) 
Helene Nilsen   Styremedlem (AU) 
Ole Kr. Halvorsen  AK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Georg Solfjeld   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjonsaker  

 Ref. styremøte nr. 5 og 6 – godkjent 

 Info. om stipend og jubileumspokaler samt endringer i utdelinger pga. avlysning Hovden 

 Info. medarbeidersamtale kretsleder-Petter-NSF avholdt i Stavanger 26. nov 2014. Begge 
parter er svært fornøyd og komiteene fungerer meget bra. 
 

Vedtak: Referat og informasjonsaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Orientering fra komiteene 

 Alpint v/Ole Kr.  

 Høstmøte avholdt i Sølden, veldig bra møte. Sosialt, god driv i hele organisasjonen, 

kontroll på økonomien 

 Funksjonshemmede (sit ski), virker dessverre veldig tilfeldig og lite funksjonelt i fra 

NSF adm. sin side. Alpinkomiteen i kretsen vil gjerne invitere disse inn i vårt 

kretsopplegg. AK vet fortsatt ikke hvordan AK sentralt vil angripe saken.  

 Alle kretsens samlinger avviklet etter planen. Egen samling i Pitztal sammen med 

skigymnaset. Holder på med et eget opplegg for de som evt. ikke velger å gå på 

skigymnas, evt. ikke kommer inn. Mye bra resultater på FIS renn. 

 

 Langrenn v/Geir Olav. 

 Mye arbeid rundt opprettelse av Team Veidekke Vest/Sør 

 Mye arbeid med kretslag junior – stor takk til Inger Ravndal 

 Litt problemer med noen av sonene, forslag om at enkelte soner arbeider mer i 

fellesskap/på tvers. 

 Sirdal Ski tar ansvar for Norgescup 

2015: 

Referat fra styremøte nr. 7 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Lørdag 6. desember 2014  
Sted: Telefonmøte (erstatter Hovden) 



 
 

 Team Veidekke Vest/Sør etableres med oppstart 1/5 2015. 

 Nytt seniorlag for de som ikke er aktuelle for Team Veidekke 

 Videre arbeid med kretslaget 

 Styrke sonene ytterligere 

 Få til fellessamling for hele kretsen 

 Fokus – HØY aktivitet!! 

 Hele komiteen bidrar – takk til alle 

 4 utøvere i langløpscupen, Geir Olav - Team manager….  

 Kort info. brevveksling Jone Kvame Hjelmeland IL 

 

 Hopp v/Georg  

 Rekruttering – 2 møter avholdt med klubbene i Arendal og Kr. sand, en del folk tilstede 

og mye positivt 

 4 deltakere fra kretsen på trenerkurs 

 Planlegger første snøsamling neste helg, sliter med snøen og er på let i hele sør/øst 

Norge 

 Terminlisten klar, både med hopprenn og kombinert, skal jobbe med god 

forhåndsomtale 

 Nye Bringsverd bakker – mobile hoppbakker, en ny åpnet i Tvedestrand. Egen bakke 

montert på lastebil. 

 Vegårshei – store planer for utbygging 

 Har noen gode 13-15 år som er på vei opp. – utfordring med tanke på oppfølging, ser på 

ulike muligheter. 

 

 Freestyle/freeski v/Pål 

 55 stk. på breddesamling Vierli denne helgen, knallforhold 

 Kjempebra samarbeid med Skigymnaset og deres trenere, disse deltar også på 

samlingen 

 Blomstring i miljøet i Kr. sand Tveit IL 

 NSF ønsker samarbeid med vår freeskicup som kvalik til Norgescupen. 

 Samarbeid med Hordaland – KAN bli en utfordring i 2015. Resursperson derfra flyttet 

til Hovden. Hvis ikke dette lar seg gjøre, kjøre vi dette alene. 

 NSF skryter veldig av kretsen  

 Kontakt med Ålsheia og Skiforeningen i Stavanger. Nytt eierskap har skapt litt 

problemer. Ønsker flere destinasjoner, Ålsheia følges opp! 

 Norgescup 2015 på Hovden 

 Plogen SK – var tidligere meget aktive, Pål har etablert kontakt og ser dette an videre. 

Ole Kr. forklarte litt om saken. 

 Ønsker et tettere samarbeid med alpint – dialog med Hans. 

 

Vedtak: orientering fra komiteene tas til etterretning 

Sak 3. Økonomi  

 Kort gjennomgang av regnskapsrapport pr. 11. nov samt forventede inntekter/utgifter 

fremover. 



 
 

 Budsjett 2015 – gjennomgang av forslag til oppsett for hovedstyret 2015, med øko. 

fordelinger. Forventninger: mindre tilskudd fra NSF post 3 og medlemstilskudd samt noe 

mindre på bingo. Økning i momskompensasjon pga. team langrenn og adm. av dette, også 

økning i utgifter på regnskapssiden. 

 Tilskudd til komiteer, samme oppsett som 2014. Forslag om å ta ytterligere 30 000,- til 

fordeling for fellestiltak/fellessamling innen grenene, slik at hovedstyret balanserer med 

1000 i overskudd inkl. renteinntekter. 

 Grenbudsjettene utsendt til alle 

 

Vedtak:   

 Regnskapsoversikt tas til etterretning 

 Budsjett 2015 hovedstyret vedtas med følgende endring: tilskudd til komiteene økes 

fra forslag 340 000,- til 370 000,- Ekstramidlene fordeles med 10 000,- hver til 

langrenn og alpint, mens hopp og freestyle får 5000,- ekstra. Komiteene oppdaterer 

sine budsjettforslag med nye summer og sender dette pr. mail slik at skikretsens 

hovedstyre får dette samlet. Hovedstyrets budsjett balanserer da med et overskudd 

på 1000,- etter finans/renteinntekt. 

 

Sak 4. Skikretstinget 2015  

 Hovedstyret diskuterte tid og sted. Viktig å ha dette før vårmøtet i Oslo helgen 29-31 mai. 

 Forslag om å ha en foredragsholder, hva med Åge Skinstad 

 Informere valgkomiteen v/leder Anders Opedal slik at de kan iverksette sitt arbeid. 

 

Vedtak: Skikretstinget 2015 arrangeres i Stavanger/Sandnes regionen lørdag 9. mai. Adm. sjef 

sjekker ut ulike muligheter for hotell m/middag og overnatting. Åge Skinstad i NSF forespørres 

om han har anledning til å være foredragsholder – Tema: hvordan bli gode SAMMEN. 

Vedtak: orientering fra komiteene tas til etterretning 

Sak 5. Samarbeid Skikrets/Hovden Skigymnas  
 

Vedtak: samarbeid med Hovden Skigymnas ble diskutert – og at skikretsen ønsker et bedre 
og tettere samarbeid. 

 

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


