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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 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Geir Olav Håland  LK leder 
Pål Berntzen   FK leder – opptatt med Ungdoms OL som grenansvarlig freeski 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr.4 2015-2017 - godkjent 

 Informasjon kretsledermøte ifbm. ungdomsOL – kretsleder og nestleder møter på vegne av 
kretsen og hovedfokus blir Skipolitisk Dokument. 

 Informasjoner Skitinget og fagmøter Trondheim 2016 –fagmøter arrangeres 26. og 27. mai, 
mens selve skitinget arrangeres 28-29 mai. Komiteledere møter på fagmøter, delegasjon på 
skitinget består av de som allerede møter på fagmøter torsdag og eller fredag. I tillegg må vi 
oppfylle kjønnskvoteringen ref. NIF’s lover. Kretsleder og Adm. sjef lager et forslag som 
sendes ut ang. skitinget og representasjon fra kretsen. 

 Informasjoner møte integrering NSF Stavanger januar 2016 – gjennomgang av plan fra 
NSF side. Er veldig på tilbudssiden. Hvordan løser vi dette og ufarliggjør samt forenkler 
arbeidet innen integrering. Alpint viser seg enklere enn langrenn – ref. Jesper, krever ingen 
endring i løyper eller annet. Foreløpig avventer vi referatet fra møtet og Anne Brit følger 
opp ovenfor styret og langrenn/alpint. 

 
Vedtak: referat og informasjonsaker tas til etterretning 

 
Sak 2. Økonomi 

 Godkjenning av regnskaper 2015 – gjennomgang av totalregnskap. Godkjent.  
Team veidekke Vest regnskap bør settes opp med kalenderår. Ryddig i forhold til 
regnskapsavslutning. Merk her at regnskapet må "gjøres" opp i forbindelse med overgang 
til ny sesong. Det skyldes at fordelingsnøkkel mellom kretsene m.m. endres fra år til år i 
forbindelse med uttak, antall løpere, osv. Det er også et poeng at vi ikke skal gå med store 
overskudd fra ett år til annet fordi det er en ganske stor utøverbetaling der vi har forpliktet 
oss til å refundere noe av utøverbetalingen dersom teamet går med overskudd. 

 

 

Referat styremøte nr. 5 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 10. februar kl. 1930 
Sted: Telefonmøte 



 
 

 Budsjettprosess 2016 – budsjettforslag 2016 beholdes som tidligere oppsatt, med unntak 
evt. noe kostnadsøkning på alpint punkt møtekostnader. 

 
Vedtak: regnskaper for skikretsen 2015 godkjennes – budsjett 2016 godkjennes med tillegg alpint. 
 
Sak 3. Skipolitisk dokument NSF 

 Kretsleder gikk igjennom dokumentet som inneholdt alle innspillene fra styrets 
medlemmer og komiteer. Det vanket også ros for måten dette var satt opp på. Ytterligere 
innspill kan gis til kretsleder frem til avreise kretsledermøtet 12.02. 

 
Vedtak: kretsleder sender inn vedtatt høringssvar skipolitisk dokument etter møteslutt 10.02, til 
Ingvild Berg i NSF. 
 
Sak 4. Handlingsplaner grenkomiteer/informasjon fra komiteene 

 Alpint – Kvalikrenn i Sirdal utsatt tidlig i januar, men ble gjennomført helgen 30-31 januar. 
Hovden i farta avholdt med suksess. Super G Sauda endres til SSL og SL pga. litt lite snø. 
Kjører da Super G KM ifbm med fartsamling Sauda april/mai. KM Haukeli senere i 
måneden SSL og SL som oppsatt. Kretstrener arrangerer trening i forkant og/eller i 
etterkant av rennhelg. 

 Hopp – avholdt renn i januar, bla. Brattåsen og KM Sandrip. Litt problemer med 
avlysninger nå pga. mildvær. 2 hoppere til Hovedlandsrennet. Planlegger samling i 
Midstubakken for hele kretsen i løpet av kort tid. Rekrutteringen i klubbene er på vei opp, 
mye Telenorkarusell og lokal aktivitet. Kretsrenn avholdt også i Framsteg og Tvedestrand. 

 Langrenn – 2. plassen i Ungdomsstafetten har blitt lagt merke til over hele landet. KM gikk 
etter planen, takk til Otra som tok dette på strak arm etter flytting fra Hjelmeland. 
Dessverre litt snømangel i sone vest i starten av sesongen. Fokus på flytting av renn 
istedenfor avlysninger. Team Veidekke Vest presterer meget bra. NC Hovden med NM 
sprint til helgen blir gigantisk arrangement. Skikretsen har med over 50 løpere. 

 Freestyle – Norgescup og freeskicup avholdt på Hovden. Flott gjennomføring og mye 
media omtale. Freeskicup på Voss til helgen. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 

Sak 5. Programsatsingsmidler rulleskianlegg langrenn 

 NSF har et prosjekt i samarbeid med kulturdepartementet om økt satsing på rulleskianlegg 
i Skinorge. Prosjektet starte allerede i 2014 og har en prosjektperiode til og med 2017. Årlig 
kan klubber og anleggseiere (kommuner og AS der idretten er majoritetseiere), søke om 
midler tilsvarende gapet mellom spillemiddelsøknad og finansiering opp til 50% av 
totalutgifter for anleggelse av rulleskitrasse (les kun asfalt og grunnkostnad). 

 For 2016 hadde vi hele 5 søkere fra vår krets. Adm. sjef, kretsleder, nestleder og 
langrennsleder har vært en slags høringsgruppe på vegne av skikretsen som skal gi sin 
innstilling videre til NSF. Dette er store og komplekse saker der vi også har bedt NSF om å 
foreta både prioriteringer samt gå igjennom innhold i søknadene med underbilag for å 
kunne gi en best mulig og riktig tildeling. Vi ber også om å bli sett på som en stor region 
som innbefatter 3 fylker og en landsdel med stor befolkning. 

 
Vedtak: orientering rundt programsatsingsmidler tas til etterretning og om mulig ber vi om et møte 
med NSF anleggsrådgiver ifbm. skitinget i Trondheim for å diskutere/få klarhet i kretsens rolle ved 
prioriteringer/høringsinstans i større anleggsaker. 
 
Sak 6. Møteplan 

 Forslag Styremøte nr. 6 onsdag 20. april kl. 1930 kl. 1930. Telefonmøte. 



 
 
 
Sak 7. Evt. 

 Hvis mulig – tilstrebe å så sende ut sakslisten til styremøter minimum en uke før møtestart 
med vedlegg. 

 Bruk av skype eller andre tekniske muligheter for avholdelse av telefonmøter. Dette for å 
minske utgifter til møteavholdelser og holde dette så lavt som mulig. Telefonkonferansene 
til Telenor (meeat 07777) er forholdsvis dyrt. 

 
Vedtak: vi tilstreber å sende ut sakslisten så fort denne er klar, minimum 1 uke før møtet. Bruk av 
Skype ved styremøter og komitemøter. Styremedlemmer må da ha Skype tilgjengelig via PC med 
lyd og evt. bilde. De fleste maskiner har allerede dette installert. Dette lastes ned via nett: 
Windoms: http://www.skype.com/no/download-skype/skype-for-windows/ nettbrett Ipad: 
http://www.skype.com/no/download-skype/skype-for-tablet/   
 

       
Pål Angell Bergh (sign.)    Petter Furseth 
Kretsleder     Adm. sjef 
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http://www.skype.com/no/download-skype/skype-for-tablet/

