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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 
Pål Berntzen   FK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Ikke tilstede:  
Ove N. Øye   AK leder  
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjonsaker  

 Ref. styremøte nr.1 2015-2017 - godkjent 

 Kort info kretsledermøtet og fagmøter NSF Gardermoen, Anne Brit deltok på 
kretsledermøtet samt parallelle seksjoner bredde/rekruttering, arrangement, anlegg. 
Foredrag Artic Race var særdeles inspirerende. Var også innom langrenn der kostnader i 
idretten hadde fokus. Redd barna hadde også et godt innlegg som gikk på flyktninger og 
muligheter for å integrere disse i skiidretten. Vi undersøker med NSF og etterlyser 
ytterligere info. omkring Redd Barna foredraget. Pål B. deltok på freestyle – foredrag innen 
anlegg, samt oppbygging av terrengparker. Fagmøte freeski søndag – mye FIS preg og nå 
kuttes yngre junior samt at pall forsvinner i norgescup junior. Meget synd og ansvaret 
legges over på regionene og freeskicup. Det sendes et brev med klage fra Hovden 
skigymnas og Lillehammer NTG ang. saken. 
 

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

 Kort gjennomgang av skikretsen regnskap pr. 3. november 2015 

 Alle følger oppsatt budsjett og god kontroll på kostnader/inntekter. Medlemstilskudd NSF 
ble ikke budsjettert med i 2015, men er likevel kommet inn. Info TINE sponsoravtalen som 
kommer inn ref. budsjett. Team Veidekke gitt kort info. til styret 

 Budsjettprosess 2016 – en god diskusjon rundt inntektsposter og fordeling av 
aktivitetstilskudd til komiteene.  

 

 

 

 

Referat fra styremøte nr. 2 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: onsdag 4. november 2015 1930-2130 
Sted: Telefonmøte 



 
 

Vedtak: Regnskapsrapporter tas til etterretning 

Vedtak: Budsjett 2016 – komiteer budsjetterer med tilsvarende aktivitetstilskudd som i 

2015. Evt. endringer kan bli lagt på Hovdenmøtet i desember. Alle komiteer legger frem 

sine endelige budsjettforslag til Hovdenmøte. 

Sak 3. Handlingsplan gren/komite 

 På grunnlag av Strategiplan er hver gren blitt bedt om å sette opp en handlingsplan på 
tilhørende excelark. Noen komiteer er veldig godt i gang, mens andre trenger mer tid. 

 
Vedtak: alle komiteer fremlegger handlingsplan på desembermøte for godkjenning 

 
Sak 4. Tildelinger skikretsen 

 Skistipend 2015 – inntil 30 000,- deles ut til enkeltutøvere  

 Støtte integrering funksjonshemmede – inntil 10 000,- deles ut til klubb/miljø som har tatt 
et ekstra ansvar ovenfor funksjonshemmede 

 NSF jubileumspokal 2015 – skal deles ut til en av hvert kjønn, forbilder som i tillegg til å 
være flink har kvaliteter som en fremtidig trener, hjelper andre og ellers er en motivator 
innad i sine miljøer for å skape gode og glade skiløpere og fremheve idretten på en positiv 
måte. 

 
Vedtak: Komiteene sender forslag på kandidater hvis de mener de har utøvere som oppfyller 
kriteriene både til skistipend og jubileumspokal samlet innen 12. november pr mail. Styret 
vedtar endelig tildeling i etterkant av dette. Prisvinnere vil bli hedret under Hovdenrennet. 
 
Plogen Skiklubb tildeles kr 10 000,- for sitt integreringsarbeid i skikretsen innen både alpint 
og langrenn.  

 
Sak 5. Fordeling av oppgaver i hovedstyret 

 Med tanke på geografi, størrelse og avstander er det slikt sett vanskelig å få samlet 
hovedstyret, samt å få engasjert hovedstyret tilstrekkelig. Det viktigste for hovedstyret er 
de oven liggende politiske saker for kretsen. Samtidig som det aller viktigste er at vi har 
solide fagkomiteer som arbeider aktivt innen sin gren. For å skape et større engasjement i 
hovedstyret foreslås det å gi konkrete arbeidsområder i lys av strategiplanen. Under er 
særskilte områder som er viktig i perioden og som styret bes om at det plasseres et utvidet 
ansvar på. 
 

Vedtak: hovedstyret gir følgende personer et utvidet ansvar for oppfølging av områder 
 

 Bredde/rekruttering, det utnevnes en egen ansvarlig i hver komite. Leder av denne er Pål 
Angell Bergh. Medlemmer vedtas endelig på Hovdenmøtet. 

 Utdanning – Vibecke Håheim 

 Anlegg – det utnevnes en egen ansvarlig fra hver komite til anleggskomite, Petter Furseth 
koordinerer felles for kretsen 

 Integrering – Anne Brit Vestly 

 Arrangement – det utnevnes en egen ansvarlig fra hver komite. 
 
 
Sak 6. Samarbeidsavtalen HSG - oppfølging 

 
Vedtak: Kretsleder oppdaterte kort og følger dette opp videre 
 

 



 
 
 

Neste styremøte foregår på Hovden ifbm. Hovdenrennet lørdag 12. desember kl. 
1400-1800. Etter dette blir det middag rundt 19-1930 på Food for your Mood i 
Hovden sentrum. Overnatting bestilles på Hovdestøylen lørdag til søndag. NB! Gi 
melding til Petter om behov for overnatting. 
 
 
 
 
      

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


