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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Bjørg Åkre   Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Bent Jakobsen   Styremedlem (AU) 
Linn Wold   AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Trond Sandberg   HK leder  
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

• Ref. styremøte nr. 12 2019-2021 - godkjent 

• Kort info. kretsleder 
✓ Sak skikretsutvikler – info. gitt om møte med kretsledere, forslag om stillinger og 

finansiering. Egen sak legges frem på skitinget. 
✓ NSF støtter opphevelse av forbud mot trening i simulert høyde (høydehus) 

• Adm. info. om nyansettelser og opphør av arbeidskontrakter i skikretsen 
 

Vedtak: ref. styremøte nr. 12 – godkjent. Informasjonsaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi  

• Kort gjennomgang av økonomirapport. Team Elon Vest med stor aktivitet regnskapsmessig 
og ferdigstillelse av sesongregnskap. Solid overskudd. Lite økonomiske aktivitet i 
resterende regnskapsoversikt. 

✓ Utstyrsmidler alpint (utstyrsordninger NIF) – innkjøp av staur 2020 (rundt 
10 000,- mottatt) 

✓ Tilskudd prosentvis av mva. komp i 2020 (nødhjelp via lotteritilsynet til org. ledd i 
idretten (ca. 60 000,- mottatt) 

• Nye tilskuddordninger (koronapakke 4 – lotteritilsynet)  

• Oppdatering 30.04.: Regjeringen har varslet en justering i den søknadsbaserte 
stimuleringsordningen for idretten (ordning 2), slik at ordningen i større grad vil dekke 
også inntektsbortfall ved avlysninger. 
I tillegg er oversikten over tilskudd til organisasjoner som har mottatt momskompensasjon 
publisert. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stimuleringsordningene-for-
2021-idretten-har-blitt-lyttet-til/  
 

Referat styremøte nr. 13 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 11. mai kl. 1830-2030 
Sted: Teams 
 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stimuleringsordningene-for-2021-idretten-har-blitt-lyttet-til/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stimuleringsordningene-for-2021-idretten-har-blitt-lyttet-til/


 
 

• Sak skikretsens stipend 2021 
✓ Skisesongene 2019-2020 og 2020-2021 ble begge preget av covid-19. For 

toppidrettens del, så kunne enkelte grener avholde deler av sitt program før 
pandemien slo til i mars 2020, mens andre hadde sine nasjonale mesterskap og 
større renn i april og måtte avlyse. For sesongen 2020-2021 så har kun FIS og 
senior renn blitt avholdt i nasjonal regi. Dette har dog gitt oss en del gode 
resultater for våre beste menn og kvinner. 
Skikretsens styre valgte å se bort i fra skikretsens stipend ordning i 2020 grunnet 
fraværet av enkelte grener og mangel på konkurranser. 
For 2020-2021 økes potten fra 30 000,- til 60 000 
Vi skulle gjerne også hatt tildeling til damer, men desverre var ikke resultatene i 
2021 tilfredsstillende nok til å dekke kravene for stipend. Men for 2021-2022 
sesongen så har vi tro på at damene kommer voldsomt tilbake igjen. 
Tidligere tildeling: https://www.skiforbundet.no/ars/omskikretsen/skistipend/  
Tildeling skikretsens stipend 2021: 
Jesper Saltvik Pedersen alpint – verdens beste paraalpinist, flere WC seiere og 
overall vinner av verdenscupen sum 15000,- 
Eirik Hystad Solberg alpint – flere topp 5 plasseringer i FIS renn og topp 7 i 
NM senior 2021 sum 7 500,- 
Sivert Wiig langrenn – topp nasjonale resultater og pallen i NM. 
Verdenscuputtak og VM billett 2021 Sum 15000,- 
Aron Åkre Rysstad langrenn – topp nasjonale resultater og sølv på sprinten i 
U23 VM 2021 Sum 15000,- 
Sondre Ramse langrenn – tilbake etter skade og leverte flere topp nasjonale 
resultater i NC 2021 Sum 7500 

 

• Endring av vedtatte budsjetter for 2021 – diskusjoner i styret. Grunnet koronasituasjonen 
kan det være fornuftig å foreta revisjon av vedtatte budsjetter før dette endelig vedtas av 
skikretstinget 2. juni. Vi vet allerede at pandemien har medført betydelige avlysninger av 
nasjonale og regional rennaktivitet som også vil få et større utslag i våre regnskaper, 
spesielt innen gren sine regnskap/budsjetter. 
 

✓ Nytt budsjettforslag hovedstyret - gjennomgått med mindre endringer. Totalen er 
lik med -100 000,- Justering av poster rundt coid-19 refusjoner (lotteritilsynet), 
samt at man ikke har utgifter ved gjennomføring av skitinget i Ålesund. 

✓ Nytt budsjettforslag langrenn – større endringer med bortfall av aktivitet i 2021. 
Budsjettet nedskalert til 735 000,- ingen nasjonale mesterskap for junior, HL og 
ungdomsstafett, norgescup junior og muligens en redusert utgave av Blink 2021  

✓ Vedtatte budsjetter alpint og hopp består som oppsatt og vedtatt tidligere 
 

Vedtak: økonomirapport tas til etterretning, revidert budsjett hovedstyret og langrenn legges 
frem på skikretstinget og erstatter tidligere vedtatte budsjetter for 2021. Skikretsens stipend 2021 
vedtatt og vinnere tilskrives. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  

• Hver komite fortalte kort om aktiviteten fra forrige møte.  
✓ Langrenn:  

Nytt Team Elon Vest, hele 6 løpere fra ARS 
Samarbeid på tvers, muligheter for samarbeid både junior og senior med 
Hordaland og S&F skikretser. Mulig Sør-vest mesterskap ifbm. KM rulleski i sept. 
Terminlistearbeidet i gang – søknadsfrist Km rulleski 1. juni og frist renn 
kommende vinter 1. sept. 
 

https://www.skiforbundet.no/ars/omskikretsen/skistipend/


 
 

✓ Alpint: 
Fartssamling Myrkdalen avholdt med god deltakelse og bra sportslig utbytte 
Fonnasamlinger 1 og 2 med oppdeling i ulike aldergrupper. Mange vil delta og det 
er utfordrende med tanke på Covid-19. Blir booket en del ekstra overnatting 
utenom Hovdenhuset. 
HL og TL på Juvass er avlyst. Blir egne Fonnasamlinger i stedet for. 
 

Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Skikretstinget 2021  

• Årsberetning – gjennomgått og godkjent 

• Budsjettforslag 2021 – gjennomgått og godkjent med revidering av hovedstyret og 
langrenn 

• Valgkomiteen innstilling – forslag til nytt styre og komiteer legges ut sammen med andre 
dokumenter på hjemmesiden. Forslag på ny valgkomite – enkeltpersoner er forespurt og 
styret legger frem forslag på ny valgkomite på skikretstinget. 

• Regnskaper og revisjonsrapport – regnskap og revisorrapport gjennomgått og dette legges 
ut på hjemmesiden. 

• Kontrollkomiteens rapport – når endelig rapport foreligger så legges dette ut på 
hjemmesiden sammen med øvrige dokumenter 

• Digital gjennomføring via teams. Avstemninger via håndsopprekning. Hvis det mot 
formodning skulle dukke opp enkeltsaker, benkeforslag eller annet, så vil skikretsen ved 
styret og adm. se på alternativer som kan sikre en best mulig og hensiktsmessig 
stemmegiving. Skikretstinget henstiller samtidig til at alle er gitt mulighet til å fremme 
saker i god tid og at saker som ikke står på agendaen i utgangspunktet ikke er lovlig 
fremmet. 

• Skikretsen handlingsplan – skiskretsens styre vil avvente med ny handlingsplan til ny plan 
fra NSF foreligger og ber samtidig forsamlingen om fullmakt til å utarbeide dette i 
perioden. 

• Gjest – skipresident Erik Røste. Velkomsttale etter åpning av kretsleder. Kort hilsen til 
skikretsen og deres delegater og påpeke gode resultater og kanskje generelt godt arbeid i 
kretsen. Må ikke bruke lang tid på alt innen NSF saker da dette er et skikretsting og fokuset 
er skikretsen vår. 

• Saker til behandling – ingen saker har kommet skikretsen i hende innen fristen. 

• Dirigent – forslag om at styreleder tar dette med tanke på at det er digital gjennomføring. 
Adm. sjef bistår med deling av dokumenter ifølge agenda. Sekretær – adm. sjef. To til å 
underskrive protokoll – forslag Henrik Munther Arendal Slk. og Torstein Hagen Sandnes 
IL 

• Utmerkelser leses opp på skikretsens ting – vinnere av skikretsens ulike hedersbevisninger 
inviteres til skikretstinget der de vil bli gratulert og kan komme med en hilsningstale. 
https://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/statutter-utmerkelser/  

• Årets trener 2021 – Eivind Arne Bjaaland trener Team Elon Vest 

• Skikretsens Plakett 2020 – Mathias Holbæk IL Vindbjart/HSG gull NM junior M17 sprint, 
Thomas Blom Imås IL/HSG sølv NM junior M17 sprint 

• Alle i skikretsens hovedstyre deltar på skikretstinget samt leder av valgkomite 
 

Vedtak: dokumenter til skikretsens ting publiseres fortløpende på skikretsen hjemmeside. 
 
 
 
 

 

https://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/statutter-utmerkelser/


 
 
Sak 5. Skiforbundets ting 2021 samt fagmøter 

• Arrangeres i tiden 8-12 juni 
✓ Fagmøte langrenn tirsdag 8. juni kl. 1700-2100 
✓ Fagmøte hopp torsdag 10. juni kl. 1800-2030 
✓ Fagmøte alpint fredag 11. juni – dagsmøte 
✓ Skitinget lørdag 12. juni kl. 0900-1800 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og 
samlinger/skitinget2021/rammeprogram/  
 
Vedtak: på skitinget møter følgende fra skikretsen med stemmerett: 
 

✓ Pål Angell Bergh 
✓ Linn Wold 
✓ Henning Wiig 
✓ Unni Austerå 
✓ Øivind Naper 

 
Til fagmøtene møter komiteledere med stemmerett. Hvis det gis tillatelse til at andre fra komiteer 
kan overvære disse så meldes disse også inn med observatørstatus. 
 
 

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

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og%20samlinger/skitinget2021/rammeprogram/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og%20samlinger/skitinget2021/rammeprogram/

