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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Geir Olav Håland  LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Ove N. Øye   AK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr.8 2015-2017 - godkjent 

 Informasjon Høstmøter NSF 21-23 oktober 2016  

 http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/  

 Kretsledermøtet, langrenn, freestyle avholdes på Helsfyr hotell Oslo. Hopp har regionale 
møter (Vikersund november) alpint kommer tilbake til endelig dato for sitt møte, mest 
sannsynlig dagsmøte på Gardermoen. NB! Geir Olav er opptatt og skal prøve å få en 
stedfortreder fra LK.  

 Adm. info. ang. klubbutvikling/Norgesturne’ ref. møter i Oslo 31/8-1/9. Vi avventer videre 
plan fra NSF ang. gjennomføring. Viktig med budsjettmessige føringer og evt. pilotprosjekt 
i 2-3 kretser før det rulles ut totalt sett. Mest sannsynlig våren 2017 for vår del. Kretsleder 
tar opp saken rundt prioriteringer på NSF høstmøtet. 

 
Vedtak: referat og informasjonsaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi 

 Regnskapsrapport pr. 6. september – med sammenligningsgrunnlag tall for tilsvarende 
periode i 2015 – sett opp mot budsjett 
 

Vedtak: regnskaper tas til etterretning 
 
Sak 3. Gjennomgang handlingsplaner grener 

 Kort gjennomgang av vedtatte handlingsplaner for den enkelte grenkomite. 

 Langrenn v/Geir Olav – LK møte avholdt 24/8. Har utkast til handlingsplan, skal ha nytt 
LK møte 24/9 under KM og vil da konkretisere mer og fremlegge en endelig plan. 
Terminliste arbeidet er og har vært i gang lenge. Rennoversikten vil bli endelig bestemt på 
neste LK møte. Oppfølging Blink 2016 – rolleavklaring Axelar/klubber. Forhold NSF større 
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arrangører nasjonale rulleskirenn. Flere aktører på markedet, må få avklaringer med NSF 
arrangement/langrenn. Team Veidekke Vest fungerer bra. Ny trener og nye utøvere. 
Samlingsplan gjennomføres – litt sykdom på jentesiden dessverre. 
 

 Alpint v/Ove – Alle samlinger utført etter planen. Terminliste forslaget er klart og sendes 
til klubber for gjennomgang. Hintertux – alt under kontroll. Handicap: 3 utøvere med fra 
NSF på forrige samling inkl. Jesper S. Pedersen. Fungerer meget bra. Tett samarbeid med 
HSG/krets – fornøyde elever og trenere. 

  

 Hopp v/Trond – Vil ha fellessamling på Hovden sammen med freestyle som i fjor. 
Regioncup avholdt i Klappane og Sandrip samt Hasselbakkene. Midtstua neste. Veldig bra 
tilbud til de som satser. Sørcup plast høst er i gang. Terminlisten vinter arbeides det med 
og er klar til utsendelse til klubbene på høring. Ser på muligheter for å ha en kretstrener. 
Ikke helt i mål, men vi håper å lande dette totalt sett for hoppsporten i kretsen. 

 

 Freeski v/Pål – Litt på etterskudd med tanke på terminlisten. Prøver å ikke ha det store 
fokuset på konkurranse og resultat, men mer lagt opp til samling. Skal ha møte raskt å 
avtale samling på Hovden med hopp. Skal avholde NC slopestyle i februar med X-games 
kvalik på Hovden. 

 
Vedtak: handlingsplaner grenkomite tas til etterretning 
 
Sak 4. Prisutdelinger skikretsen 2016 

 Skikretsens stipend 2016 – hver komite innstiller på vegne av seg selv, dersom de har 
sterke kandidater ihht. kriterier. 
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vinnere-skistipend/  

 NSF jubileumspokaler – hver komite innstiller på vegne av seg selv. Må være en gutt og en 
jente uavhengig av gren totalt sett. 
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vinnere-jubileumspokalen-2015/  

 Integrering - http://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/stipend-integrering/  
 
Vedtak: komiteene tar opp temaene internt og kommer med evt. kandidater pr. mail til styret. 
Endelige tildelinger vedtas på neste styremøte. 
 
Sak 5. Anleggsutvikling 

 Befaring Sandnes/Melsheia – programsatsingsmidler rulleskianlegg 2017 NSF 23/8. Pål, 
Anne Brit og Petter deltok i tillegg til Marit Gjerland fra NSF 

 Programsatsingsmidler 2017, skriv kommer fra NSF medio oktober 

 Info. utstyrsmidler prepareringsutstyr endringer i tidligere tildelinger for 2015 
 
Vedtak: Anleggsutvikling tas til etterretning 
 
Sak 6. Skikretstinget 2017 planarbeid 

 Otra IL har tatt på seg oppgaven med å være vertskap 

 Aktuell dato er lørdag 20. mai 2017. 

 Involvere valgkomiteen – fremdrift. Vi lager et skriv til styret og komiteer som sendes ut på 
vegne av komiteen slik at valgkomiteen kan få en respons på nåværende 
styre/komitemedlemmer. Ole Kristian Halvorsen forespørres som leder av valgkomiteen. 

 Forslag til program – relativt rask gjennomføring av program og forhandlinger og så egne 
fagmøter med sesonginformasjoner. Forslag om en rask felles befaring med tingdelegatene 
i Otra IL sitt flott anlegg i sentrum, muligens ifbm./i forlengelse med matservering. Ønske 
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om at tinget gjennomføres i løpet av samme dag, uten overnatting. Men vi må likevel ha et 
tilbud om overnatting for de som evt. som ønsker dette. 
 

Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets ting arrangeres lørdag 20. mai 2017 på Evje/omegn med 
Otra IL som teknisk arrangør. Kretsleder og Adm. sjef utarbeider forslag til rammeplan. 
SUM/Norgesturne blir en naturlig gjennomgang på fagmøter der klubb/utøver er i fokus. 
 
Sak 7. Skitinget 2018 

 Befaring med NSF - hotell 

 Fremdriftsplan fra NSF 
 
Vedtak: ikke noe nytt fra NSF. Kretsleder tar kontakt med prosjektleder i NSF om fremdrift rundt 
skitinget 2018. 
 
Sak 8. Forespørsel Sauda IL Telenorlekene alpint 2019 

 Sauda IL (SIL) blir 100 år i 2019. I den forbindelse har hovedstyret i SIL 
utfordret særgruppene til å markere 100 årsfeiringen ved for eksempel å arrangere et større 
idrettsarrangement. Sauda IL - Alpint ønsker å ta denne utfordringen, og vil søke om å få 
være arrangør for Telenorleken 2019. 
 
Et av vedleggene til søknaden skal være en uttalelse fra Agder og Rogaland skikrets. Jeg 
håper at ARS stiller seg positive til et slik arrangement, og skriver en positiv uttalelse i så 
måte.  
Vår søknadsfrist er 01.10.2016 og vi imøteser uttalelsen i god tid før dette. 
På vegne av Sauda IL søknadsansvarlig Telenorlekene 2019 Ove N. Øye 

 
Vedtak: skikretsen støtter forslaget og lager en uttalelse som fremmer søknaden til Sauda på en 
meget positiv måte. 
 
Sak 9. NSF astma sak  

 Saken er skadelig og gir skiidretten dårlig pr. 

 Omdømmesvekkelse? 

 Hva gjør vi på kretsnivå? 

 Henvendelser fra journalister 
 
Vedtak: kretsleder lager et skriv til NSF der han ber om informasjon og strategi rundt saken. 
 
Sak 10. Neste styremøte 
 

 Neste styremøte avholdes onsdag 26. oktober kl. 1930 – telefonmøte. 
 

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


