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

 Ref. styremøte nr. 6 og 7 2015-2017 - godkjent 

 Informasjon Skitinget 2016 – gjennomgang av skipolitisk dokument som den største saken. 
En god prosess. Plan for SUM turne, planlegges av kretsleder og adm. sjef. Vi ønsker å 
legge opp til et besøk fra NSF ved en alpinsamling på høsten, mulig KM rulleski på Hovden, 
samt at hopp mest sannsynlig kan ta en gjennomgang når de er på samling i Midtstua 17-18 
sept. Ellers var det fokus på fremtidig regionalisering av kretsene. Ønske om å være mer 
aktive ovenfor valgkomiteen i NSF ved neste valg med tanke på kandidater fra vårt distrikt. 

 Integreringsmøte Gardermoen 11. juni 2016 – Anne Brit Vestly og Bjørn Pedersen deltok 
fra Agder og Rogaland. Diverse punkter gjennomgått og det vil komme et fyldig referat 
etter hvert. Ønske om et forslag til innhold på hva vi kan tilby i ARS som legges på 
hjemmesiden som eget punkt innen inkludering i tillegg til NSF stoff. 

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

 Ingen ny regnskapsrapport, dette fremlegges i septembermøtet 

 Informasjon regnskapsavslutning Team Veidekke Vest sesongregnskap 2015-2016  
Bra overskudd, god budsjettoppfølging, kontroll på kostnader. Fokus er smørekostnader og 
god dugnadsvilje. Foreløpig brukes overskudd som buffer i ny sesong. 
 

Vedtak: regnskaper tas til etterretning 
 
 
 
 

Referat fra styremøte nr. 8 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 15. juni kl. 2015-2200 
Sted: Telefonmøte 



 
 
Sak 3. Gjennomgang handlingsplaner grener 

 Kort gjennomgang av vedtatte handlingsplaner for den enkelte grenkomite. 

 Langrenn v/Geir Olav – Litt utenfor sesong nå, rolig periode. Planlegger fysisk møte i 
langrennskomiteen under KM rulleski på Hovden 24. september. Kjempedeltakelse i Blink 
2016 (se hjemmesiden). Har litt dårlig samvittighet ovenfor punkt anleggsplan langrenn 

 Alpint v/Vibecke – Alt etter planen foreløpig. Meget god deltakelse på samlinger (se 
hjemmesiden) Meget hektisk periode nå før ferien. Skal bli bedre på oppfølging av selve 
handlingsplanen. 

 Hopp v/Trond – Egen regioncup (ARS, Telemark og Vestfold, Buskerud) 2 renn på 
Sørlandet, Skien, Drammen og Oslo. Kretsrenn plast Brattåsen 19. juni sammen med 
skolerennet. Arbeider med å få en egen kretstrener hopp som har månedlige 
fellestreneringer på tvers av klubbene. Skal avholde 4 fellessamlinger på høsten 
Hasselbakken, Midtstua, Gjerpenkollen og Hovden 

 Freeski v/Petter – Freeskicup finale avholdt på Fonna, flott bilder på nett og egen film fra 
arrangementet. 

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

 Skikretsens stipend 2016 

 NSF jubileumspokaler 

 Integrering 
 
Saken ble diskutert og komiteer bes om å komme med aktuelle kandidater i forkant av neste 
styremøte. Når det gjelder skistipend så er det kun de som har utøvere som kan være kvalifisert til 
dette, noen grener kan også ha flere kandidater. NSF jubileumspokal, her ønsker vi at grenene 
kommer med forslag på kandidater som er forbilder og inspiratorer og bidrar på alle plan for å 
fremme fellesskapet. 
 
Vedtak: Skikretsen ved hovedstyret tildeler utifra gitte kriterier  
 
Sak 5. Skikretstinget 2017 planarbeid 

 Vertskap – sted. Hovedstyret forespør Otra IL og Evje som tingsted 2017. Det legges opp til 
et rimelig kort ting, med umiddelbare fagmøter innen hver gren etterpå og så tingmiddag. 
Adm. sjef tar kontakt med Otra IL v/Geir Magne Feed om de vil være teknisk arrangør. 
Alternativ plass kan være Revsnes hotell. Vi må også ha et overnattingstilbud. Vi diskuterer 
også tidspunkt med teknisk arrangør. 

 Involvere valgkomiteen på et tidlig tidspunkt 
Valgkomiteen for 2017 er: 
Freestyle – Pål Berntzen 
Langrenn – Henning Wiig 
Alpint – Helge Sverre Eide 
Hopp – Håkon Helgesen 
Det er ønskelig at styret sender ut et brev til alle komitemedlemmer der vi spør om disse 
ønsker gjenvalg eller ikke evt. annet verv. Dette sendes ut etter sommeren. Samtidig 
informerer vi om at vi skal avholde NSF Skitinget 2018. En felles leder av valgkomiteen 
velges av styret på et litt senere tidspunkt. 
 

Vedtak  Skikretsen forespør Otra IL som teknisk arrangør av skikretstinget 2017, arbeidet rundt 
valgkomiteen starter etter sommerferien. 
 
 



 
 
 
Sak 6. Besøk av anleggskonsulent Sandnes Arena 
 

 Det er ønskelig fra NSF anleggsseksjonen med en befaring og gjennomgang av 
godkjenninger for spillemiddelsøknader og byggeplaner for Sandnes Arena. 
Anleggsrådgiver Marit Gjerland så for seg et møte etter ferien (august), adm. sjef blir med, 
samt andre personer fra styret med tilknytning til området og eller klubber rundt.  

 
Sak 7. Neste styremøte 

 Neste styremøte avholder onsdag 7. september kl. 1930 – telefonmøte. 
 

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


