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Følgende personer var tilstede: 

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

 Velkommen som nytt styremedlem i skikretsen – v/Pål: spesielt nye medlemmer. Forklarte 
kort om strukturen og møtene samt at vi har mye telefonmøter pga. avstander. 

 Kort info. skikretstinget – det meste står i protokollen, men at styret bør se på muligheter 
for økt deltakelse. Dato i år ble satt tidlig pga. NSF fagmøter. Må også se på lokasjon. 

 Kort info kretsledermøtet og fagmøter NSF – kretsledermøtet v/Pål: meget bra lagt opp. Vi 
fikk dialog med repr. fra skistyret samt og sportsjefer i egne grupper. Fokussaker: Northug, 
Falunmøtet, antidoping, underskudd, rulleskianlegg, prosess bytte av skikrets. Fagmøte 
langrenn v/Geir Olav: veldig bra opplegg med gruppearbeid og gode diskusjoner. Fagmøte 
Freeestyle v/Pål B: kutter yngre junior i NC. Fokus på regionale freeskicuper, x-games til 
Oslo. Fagmøte hopp – Michalsen fra Sauda deltok og vil gjengi dette på første HK møte. 
Fagmøte alpint – ingen kunne møte fra oss, Petter og Pål var innom. Underskudd, tiltak 
iverksettes, gode resultater. 

 Ref. styremøte nr.8 2013-2015 - godkjent 
 

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

 Kort gjennomgang av skikretsen regnskap og budsjetter – regnskapsrapport utsendt i 
forkant pr. mail. 

 

Vedtak: Regnskapsrapporter tas til etterretning 

Sak 3. Orientering fra komiteene 

 Kort gjennomgang av utført aktivitet samt planer fremover  

 Hopp v/Trond: treninger igangsatt i Brattåsen og Klappane. Vil avvikle fellessamling i 
kretsen gjerne i samarbeid med freestyle på Hovden i oktober. Jobber forsiktig og fokus på 
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de yngre samt samhold i hele hoppfamilien. Sørcup plast spikret og ligger på nett, 4 renn. 
Arbeider for KM hopp både i Brattåsen og Sandrip (liten og stor bakke) 

 Freestyle v/Pål B: måtte dessverre avlyse freeskicup finalen på Fonna pga. vær. Skal 
arrangere fellessamling på Hovden i oktober som erstatning for dette samt dele ut 
priser/premier. Arbeider videre med freeskicupkonseptet. Mulig ekstra renn på Vierli ifbm. 
våravslutningen. NM på Hovden i vinter!! Terminliste på plass iløpet av en ukes tid. 

 Alpint v/Ove: arrangert samlinger i hele sommer unntatt i juli. Ny samling på Fonna i disse 
dager, den 4. i år. Sårbare med tanke på økonomi og hver enkelt samling. God kontroll på 
inntekter/utgifter. Flott med egen ansatt kretstrener. Høstsamling i Hintertux og Pitztal i 
oktober. Ny daglig leder på HSG, vil bruke samarbeidsavtalen meget aktivt. Hans har 
allerede egen kontorplass på HSG sammen med de andre trenerne. Sauda vil søke 
Landsfinalen 2017, da blir også Sauda IL 100 år. 

 Langrenn v/Geir Olav: avholdt to møter allerede. Mye arbeid med terminlisten. Kort 
sesong (vinter) – en vanlig KM helg og så legges KM sprint inn ifbm. med renn i Sirdal 
mars. Kretslag junior meget bra – 20 stk. med. Kretslag senior flott opplegg sammen med 
Vossalangrenn 7-8 personer med. Bra inntak på Hovden Skigymnas og Sirdal Vgs. Team 
Veidekke Vest – alt er godt i gang. Økonomien er bra, fornøyd med ansatt trener, 4 løpere 
fra vår krets. 
Blink 2015 – en stor suksess. Meget høyt deltakerantall (kunne vært større uten sperre). 
Stort økonomisk vederlag til dugnadsklubbene. 
Soneaktiviteten tar seg opp i hele kretsen og er nå veldig bra. Økonomisk støtte til disse. 

 
Vedtak: orientering fra komiteene tas til etterretning 

 
Sak 4. Fokussaker 

 Oppfølging av fokussaker i kommende periode, ansvarsfordeling i styret. Grenledere har 
sitt ansvar innen sin gren. Likevel så har vi områder innen skiidretten som har et særskilt 
felles behov. Vi har en egen oversikt som viser rolle og ansvarsfordeling innad i skikretsen, 
men bør ha en egen handlingsplan i perioden, dog ikke så omfattende, men med klare 
prioriterte områder og mål. Under ses de ulike områder/strategier som er fokusområder 
innen skiforbundet. 
 

 Anlegg 

 Arrangement 

 Breddeidrett 

 Toppidrett 

 Kompetanseutvikling 

 Økonomiske rammevilkår 

 Informasjon og kommunikasjon 

 Ledelse, organisering og styring 
 

Vedtak: skikretsen lager en enkel strategi/handlingsplan basert på NSF strategier og 
innsatsområder. Samtidig legges det opp til årshjul og egen kort plan for hver komite. Adm. 
sjef lager forslag på dette og sender til styret for kommentarer. Endelig plan fra hver komite 
legges frem på desembermøtet på Hovden. 

 
Sak 5. Terminlistearbeidet 

 Tilbakemeldinger fra alle komiteer at alt er i rute. Langrenn spesielt har hatt en lengre 
prosess og alt ligger på nett. De andre fremkommer på nett i løpet av kort tid. 

 
 
 



 
 
Sak 6. Info. fra kretsleder 

 Pål kan ikke stille på kretsledermøtet 16-18 oktober. Vi må da ha en stedfortreder for ham, 
fortrinnsvis nestleder. Skikretsen skal være representert ved vår og høstmøter. Informasjon 
sendes i god tid. Fagmøter – hver komite møter med leder eller stedfortreder. Reise og 
annet avtales med Petter. 

 Fellesskap – fellessamling. Hvis mulig kan og bør grener samarbeide på tvers, selv om det 
er store avstander i kretsen. Freestyle og hopp sammen på Hovden i oktober er meget bra!! 
 
Vedtak: orienteringer tas til etterretning 

  

       

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


