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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.7 2013-2015 - godkjent 

 Info. samarbeidsmøte Idrettskretsene Aust og Vest-Agder 

 Kort info kretsledermøtet Falun (tidligere gjengitt) 
 

Vedtak: Referat og informasjonsaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Regnskap 2014 

 Regnskapene for 2014 var vært til gjennomgang i styret. Det viser et konsernmessig bra 
overskudd. Komiteene har god kontroll på inntekter og kostnader. Begrunnelse for 
hovedstyret store overskudd er gjengitt til styret. Alpint har et lite underskudd knyttet til 
lønnskostnader. 

 

Vedtak: Regnskapene for Agder og Rogaland Skikrets 2014 godkjennes og oversendes 

revisor. Økonomisk årsberetning for 2014 samt underskriftsark av regnskaper sendes 

styremedlemmer for signering. 

Sak 3. Team Veidekke – seniorsatsing langrenn 

 I forbindelse med etablering at Team Veidekke Vest har Agder og Rogaland Skikrets 
tidligere gitt sin tilslutning til at prosessen går videre med ansettelse av trener i henhold til 
fremlagt forslag til budsjett. Teamet har per mars fått inn 930.000,- i sponsorinntekter og 
det gjenstår 200.000 før man oppnår det som er betegnet som «realistisk og oppnåelig 
budsjett». Det pågår en rekke initiativ mot næringslivet i alle kretsene, men Sogn og 
Fjordane Skikrins har samtidig ønsket at teamet skal være sikret økonomisk allerede ved 
oppstart – og har i den forbindelse vedtatt å gå inn med en garanti på 100.000,- for teamet 
– men satt som en forutsetning at øvrige kretser gjør det samme. 

  

Referat fra styremøte nr. 8 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: torsdag 26. mars 2015  
Sted: Mailmøte 



 
 

Det ansees som svært realistisk at teamet vil oppnå de budsjetterte inntekter – men ettersom 
kretsene i fellesskap uansett vil være ansvarlige for teamets økonomi – så vil en slik garanti 
innebære en trygghet for styringsgruppa når endelige avtaler skal signeres og i det videre 
sponsorarbeidet. Det foreslås derfor at også Agder og Rogaland gir en slik garanti. 

 

Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets garanterer for kr. 100 000,- i Team Veidekke Vest (TVV) 
som dekkes over Langrennskomiteens budsjett. Forutsetningen er at respektive kretser 
garanterer for tilsvarande beløp.  

  
Kretsstyret presiserer at garantibeløpet skal gjelde for skisesongen 2015-2016. Dvs. fra 1. mai 
2015 til 30. april 2016, og forutsetter at beløpet kommer til utbetaling dersom TVV økonomisk 
ikke oppnår de budsjetterte inntekter og at det forøvrig utøves stram kostnadskontroll. 

  
  

       

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


