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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 
Ove N. Øye   AK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Trond Sandberg   HK leder 
Forfall: 
Pål Berntzen   FK leder  
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr. 5 2015-2017. Ang. programsatsingsmidler rulleski, ønsker en prosess før 
fristen for neste år der aktuelle søkere får mulighet til å balansere sine søknader sammen 
med NSF slik at de tilfredsstiller vilkårene for å komme i betraktning. Gjerne med besøk 
hos anleggsavdelingen i NSF i forkant. Styremøte nr. 5 2015-2017 godkjent 

 Informasjon kretsledermøte ifbm. ungdomsOL – kretsleder sendte ut eget resyme’ fra 
møtet. Fokus på ledelse og utdanning for nye unge ledere i idretten. Ingen stor diskusjon 
rundt skipolitisk dokument. Gjennomgang av NSF økonomi. 

 
Vedtak: referat og informasjonsaker tas til etterretning 

 
Sak 2. Økonomi 

 Gjennomgang av regnskapsrapporter pr. 18/4. 

 Ønskelig med full regnskapsrapport for alle grener/totalt 4 ganger pr. år, på gitt 
dato slik at det er sammenligningsgrunnlag med årets før. Langrenn og alpint får 
sine aktivitetsregnskap ved behov. 
 

Vedtak: regnskapsrapporter tas til etterretning og nye rapportrutiner lages med 4 gitte datoer pr. år 
 
Sak 3. Handlingsplaner grenkomiteer/informasjon fra komiteene 

 Langrenn 
 Breddeidrett – bra soneaktivitet/sonearbeid 
 Gode på Telenorkarusell 
 Rekruttering klubb – ikke helt fornøyd med rekrutteringsarbeidet, her kan vi bli 

bedre. 

Referat styremøte nr. 6 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 14. april kl. 1930 
Sted: Telefonmøte 



 
 

 Toppidrett – meget bra! Skigymnas, kretslag junior, Sirdal, HSG, kretslag senior og 
Team veidekke Vest.  

 Seier i Hovedlandsrennet!! Linn Ravndal. Nr. 2 i Ungdomsstafetten på NRK TV. 
 Junior – Sondre Ramse, Åsmund Wiberg, Aron Åkre Rysstad og Daniel Kaale Svela 

har prestert på topp nasjonalt nivå. Supersesong. 
 TD kurs gjennomført. Skal i gang med trenerkurs til høsten  
 Terminlisten – meget bra. De fleste renn gjennomført etter planen. KM flyttet til 

Høgås pga. snømangel på Hjelmeland. Geir Magne Feed og Otra stilte igjen opp, 
den mannen er og blir en ildsjel av dimensjoner. 

 Anleggsplan – tatt opp i LK, dessverre for dårlig pr. nå. Ønsker en endring og 
saken jobbes med internt. 

 Økonomi – god kontroll. Team Veidekke sponsor, dessverre uklart før neste 
sesong. 

 Blink og fullt hus på nett 
 Integrering – Knut Sørskår var på begge NM og Geir Olav fikk god kontakt med 

familien og hjalp med smørig etc. En flott personlighet. 
 

 Alpint - Gjennomført oppsatt plan pr. april. Meget god deltakelse på landsfinalen og mange 
gode plasseringer. Kurs gjennomføres av kretstrener ifbm. samlinger sommer/høst. 

 KM super G Sauda ifbm. samling 4-8 mai. 

 God kontroll på økonomi 

 Kommer med mer utfyllende kommentarer ved en senere anledning 
 

 Hopp og freestyle ikke tilstede 
 
Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 

 
Sak 4. Organisasjonsmessige endringer - trenerstillinger 

 Alpint – Hans Blattmann har redusert sin trenerstilling ref. tidligere gjennomgang grunnet 
sitt engasjement som varaordfører i Bykle kommune.  

 Trenere på HSG alpint har sluttet. Ny hovedtrener på plass. Avtale mellom HSG og 
skikretsen om utleie av Hans i 20% stilling ifølge arbeidsavtale. Månedlige faktura til HSG 
frem til 31.05.2018. Fokus HSG – ungdom. 

 Langrenn – Frank Heggebø har valgt å fratre som trener for Team veidekke Vest. Ny 
utlysning på nett i samarbeid med NSF langrenn. Ansettelse klar i løpet av 2 uker. Flere 
gode kandidater. Mulig 100% stilling som kombineres med Team Vest, dvs. de som da ikke 
når opp til TVV, men som likevel vil satse som seniorløpere. Organisering av dette vil vi 
komme tilbake til. Blir i samarbeid med bla. Vossalangrenn. 
 

Vedtak: organisasjonsmessige endringer trenerstillinger krets tas til etterretning. Avtaler lages 
og signeres ref. nye ansettelses avtaler for trenerstillinger i sportslig apparat, utarbeidet av 
Norges Skiforbund. Ansettelser gjelder med Agder og Rogaland Skikrets som arbeidsgiver ved 
adm. sjef og komiteleder som arbeidsleder.  
 

Sak 5. Skitinget 2018 – søknadsprosess 

 Styrets flertall gikk inn for at Skikretsen, med Stavanger/Sandnes som vertskapsted, skulle 
søke om skitinget 2018. Dette på oppfordring fra NSF med tanke på tilgjengelighet og 
kostnader. Forutsetning om at dette ikke skulle påløpe kretsen noen ekstra kostander kom 
sterkt frem, samt for mye ekstra belastning på adm. sjef. Lovnader samt oppsett viste at 
dette vil bli ivaretatt. Søknad ble sendt innen fristen utifra kriterier fra NSF.  

 



 
 
Vedtak: Skikretsen ble tildelt skitinget 2018 med Stavanger som tingsted. Styret vil bli holdt 
løpende orientert om prosessen videre etter at skitinget 2016 er avholdt og om gangen videre. 
Ønskelig med befaring fra NSF samt avtaler (hotell osv.) Kretsleder har kontakt med region 
Stavanger og noe gratis hjelp ifbm. planlegging. 
 
Sak 6. Samordnet opptak og registrering 

 Idrettsregistreringen, som nå heter "Samordnet søknad og rapportering", har frist 30. april 2016. 
Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, 

styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. 
 Årsmøtet skal gjennomføres innen 31. mars, tillitsvalgte med personr., protokoll, regnskap, 

revisjon, momskompensasjon og klubbadmin.  

 Alle lag har fått melding samt nettsak: 
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=17137&page=Idrettsregistreringen  

 
Vedtak: skikretsen tar nye regler for samordnet opptak og registrering til etterretning og vil bistå 
klubbene så langt det lar seg gjøre i overgangen til nye registreringsrutiner fra Norges 
Idrettsforbund. 
 
Sak 7. Kurs 2016 

 Alpint – arrangerer dette ifbm. samlinger sommer/høst. Kretstrener ansvarlig for 
gjennomføring 

 Langrenn arrangerer 2 kurs høsten 2016 – avventer også behov fra klubbene. 

 Kan vi systematisere kurs på en annen måte i skikretsen? Mulig å sende ut en forespørsel 
en gang pr. år der vi ber om deres tilbakemelding samt behov for ulike kurs. Gjerne rundt 1. 
mai da vintersesongen er over og ny sesong i gang. 
 

Vedtak: alle komiteer tilstreber å avholde trener/dommer/TD kurs. Meldes inn til kretskontoret 
som bistår. Egen kursforespørsel sendes ut til klubbene der de bes komme med tilbakemeldinger 
om behov. 
 
Sak 8. Skitinget 2016 

 Skikretsen stiller med 5 representanter på skitinget. Pål Angell Bergh (leder), Anne Brit 
Vestly (nestleder), Vibecke Håheim (alpint), Geir Olav Håland (langrenn) og Trond 
Sandberg (hopp). Pål Berntzen stiller på fagmøte freestyle. 

 Reise og opphold er bestilt og deltakere er påmeldt via nett. 

 Reise og opphold for Pål Berntzen og Trond Sandberg avtales i etterkant av styremøtet. 
 
Vedtak: skikretsen stiller med 5 personer til skitinget 2016. 3 menn og 2 damer. Reiseopplegg og 
overnatting ordnes av kretskontoret. 
 
Sak 9. Skifte av et AK medlem 

 Kristin Auestad Sandnes IL har satt i alpinkomiteen i en årrekke. Hun ønsker nå å tre ut av 
AK. Forslag på erstatter er Sasa Mimic fra Sandnes IL. AK ser dette som uproblematisk 
siden det viktigste er at det er repr. fra samme klubb og da at de aktive klubbene har med 
repr. i AK. 

 
Vedtak: Hovedstyret godkjenner skifte av AK medlem fra Kristin Auestad til Sasa Mimic, begge fra 
Sandnes IL alpint 
 
 
 
 

http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=17137&page=Idrettsregistreringen


 
 
Sak 10. Idrettskrets ting 

 Vibecke Håheim repr. skikretsen ved RIK sitt ting. Dessverre viste tingforsamlingen lite om 
skiidretten som er dominert av fotball og håndball. Hun kommer tilbake med et rapport fra 
tinget. 

 Aust-Agder hadde sitt ting i helgen, uten at i var representert. Vest-Agder har også ting nå, 
uten at vi er representert, dessverre. 

 
Vedtak: tingrepr. vedr. idrettskretsene ting tas til etterretning. 
 
Sak 11. Terminliste sommer renn langrenn - kollisjoner 

 Anne Brit tok opp problematikken rundt kollisjoner for ulike større sommer rulleskirenn. 
Fullt Hus kollidere med Bø i Telemark. 

 Dette er som regel en del kommersielt rundt og med større avstand seg imellom. For 
fremtiden vil det nok bli mer av slike ting. Destinasjoner/kommersielle aktører som vil 
fronte sin landsdel/firma/attraksjon osv. vil poppe opp som «troll i eske». Dette går på 
tvers av fylkes og kretsgrenser uten at så mange er involvert utover arrangører og 
samarbeidsklubber. Noen er på terminlisten, mens andre ikke.  

 For NSF sin del så er fokus på Norgescup rulleski og at de store som Blink, Aure etc. ikke 
kolliderer og er avsatt med tanke å passe inn i landslagene sitt samlingsopplegg. 

 Mindre skifestivaler sommerstid og by-arrangement må ses på som positivt og at det ligger 
mye arbeid bak for arrangørene for å skape blest rundt sitt arrangement.  

 Kollisjoner innad i egen krets bør unngås 
 
Neste styremøte avholdes onsdag 15. juni kl. 1930. Vi tilstreber å avholde dette via Skype eller 
annen gratis mulighet for videokonferanse. Adm. sjef sjekker med styrets medlemmer om deres 
muligheter til innstallering og oppkobling via pc’er. 

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


