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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: 
Pål Berntzen   FK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr.9 og 10. 2015-2017 - godkjent 

 Informasjon Høstmøter NSF 21-23 oktober 2016 
 Mye diskusjoner rundt de 3 sakene som omhandler Sundby, astma og Johaug. 

Kretsleder orienterte om diverse interne møter og personlige møter med 
nøkkelpersonell i NSF. 

 Skipolitisk dokument ble gjennomgått og det ble arbeidet i grupper som kom med 
innspill og kommentarer. 3 kretser ble trukket frem med ulike tiltak lokalt. 

 NSF adm. har hatt en ekstremt påtrykk i den siste tiden. Henvendelser og mediatrykk 
av en slik skala, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere tilstrekkelig. 
Kretsledermøtet gav sin støtte til å hente inn ekstern kompetanse og hjelp. 

 Info/kom. – konkluderte med at all info. skal ut til kretsleder og adm. sjefer så fort 
som overhodet mulig. 

 Info. om roller og myndighets struktur i NSF på tillitsvalgt nivå skal formidles utad. 
 Kretsleder ARS valgt inn i arbeidsgruppe NSF kretsledere. 
 Info. – kretsleder viste til forespørsel fra journalist i FVN ang. tillit. Kretsleder uttalte 

seg om vårt syn i saken. LK leder uttalte seg også. Vi savnet dog uttalelsen om pressens 
mangel på dekking av fredagens møte der hele prosessen rundt Sundbysaken ble 
gjennomgått grundig av generalsekretær. 

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

 Full regnskapsrapport for alle. Spesifisert med aktivitetsregnskap for alpint og TVV. 
 

Referat fra styremøte nr. 11 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 26. oktober kl. 1930-2200 
Sted: Telefonmøte 



 
 
Forslag til vedtak: regnskaper tas til etterretning 
 

 Budsjett forberedelser 2017 
 Nøkkeltall, forventede og sikre inntekter – ingen større endringer på inntekt siden, 

mulig små justeringer og tilpasninger ifbm. litt lavere NSF tilskudd. 
 Litt diskusjoner rundt fordeling av aktivitetstilskudd, Geir Olav og Petter ser på ulike 

parametere ifbm. fremtidig tildeling. For 2017 kan komiteer ta utgangspunkt i samme 
beløp i sine budsjettforberedelser som fremlegges i desembermøtet. 

 
Vedtak: regnskaper tas til etterretning 
 
Sak 3. Gjennomgang handlingsplaner grener 

 Alpint - hele planen for inneværende periode gjennomført. Alle samlinger samt Hintertux. 
Geilo og Haukeli gjenstår. Utleieavtalen med HSG er både økonomisk og praktisk en 
suksess. Meget bra opplegg funksjonshemmede og HCP landslag med Hans som trener. 
Åpnet opp for flere hcp løpere som har deltatt på våre kretssamlinger fra resten av landet. 

 Langrenn – egen plan utsendt 

 Hopp – egen oversikt utsendt 

 Freestyle – ikke tilstede, Pål sender ut en kort rapport 
 

Vedtak: handlingsplaner grenkomite tas til etterretning 
 
Sak 4. Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) 

 Som tidligere meldt inn til NSF så har ikke vi noen naturlig møteplass denne høsten hvor 
hele kretsen samles (høstmøte). Samtaler vil bli gjennomført ifbm. NSF høstmøte der vi 
kan se på ulike alternativer les: grenvise møter. 

 Ønsker og behov fra NSF 

 Evt. avvente til skikretstinget 2017 og fagmøtene der SUM vil være en naturlig del av møtet 
 
Vedtak: vi starter prosessen og prioriterer enkelte områder på kretsnivå og lager en modell som 
gagner flest mulig. Forslag til plan lages av kretsleder og adm. sjef til neste styremøte. Adm. sjef 
tar kontakt med NSF for å koordinere. Det ble også satt i gang en diskusjon rundt muligheter for 
opprettelse av prosjektstilling, enten internt, eller i samarbeid med NSF. Dette følges opp av 
kretsleder og adm. sjef. 
 
Sak 5. Prisutdelinger skikretsen 2016 

 Skikretsens stipend for 2016 tildeles Sondre Ramse Otra IL (langrenn) og Erlend Øveraas 
Plogen SK. Tildelingsbeløp er kr. 15000,- Stipendet blir tildelt under Hovdenrennet 
(langrenn) samt et alpinarrangement der Erlend er tilstede sammen med resten av kretsen 
senere i sesongen. Vi gratulerer 

 NSF jubileumspokal 2016 tildeles Frida Øveraas Plogen SK (alpint). NSF jubileumspokal 
overrekkes på et alpinarrangement der Frida er tilstede sammen med resten av kretsen 
senere i sesongen. Vi gratulerer 

 Pris for integreringsarbeidet 2016 tildeles Agder og Rogaland Skikrets alpinkomite for å ha 
satt fokus på samhold og inkludering på tvers av kretsgrenser samt lagt til rette for NSF 
landslag og bidra med sin kompetanse. Prisen er på 10 000,- Vi gratulerer 
 

Vedtak: Priser skikretsen 2016 

 Skistipend – Sondre Ramse og Erlend Øveraas 

 NSF jubileumspokal – Frida Øveraas 

 ARS integreringsstipend – Agder og Rogaland Skikrets alpinkomite 
Styret skal også nyansere kriterier ang. tildelingsbeløp for 2017. 



 
 
 
Sak 6. NSF saker astma og krem 
Vedtak: saken ble gjennomgått ifbm. informasjoner fra NSF kretsledermøtet samt våre 
kommentarer og er ferdig belyst. 
 
Sak 7. Skikretstinget 2017 

 Adm. har reservert konferanserom på Revsnes hotell 50-60 personer, 20. mai i tidsrommet 
0930-1730 

 Skitinget planlegges i tidsrommet 1100-1330 (2,5 timer) 

 Felles lunsj 1330-1430 – buffet inkl. dessert 

 Fagmøter 1500-1730 

 Mulighet for overnatting for de som ønsker dette, ønske om frem og tilbake på en og 
samme dag. 

 Forslag leder av valgkomite – Helge Sverre Eide har blitt forespurt, litt nølende foreløpig. 
Styret melder inn forslag innen en uke på evt. kandidater. 
 

Vedtak: Kretsleder og Adm. sjef lager et skriv som går til alle med tillitsverv i skikretsen, med 
spørsmål om man ønsker gjenvalg evt. annet verv, eller ikke stiller som kandidat videre. Vi må 
også ha kontrollkomite ref. NSF lovverk.  
 
Sak 8. Skitinget 2018 
Vedtak: Befaring med NSF – hotell, torsdag 27. oktober. NB!! Denne er utsatt på ubestemt tid 
pga. situasjonen for NSF i disse dager og arbeidsbelastning på sentrale personer som skulle 
deltatt på dette. 
 
Sak 9. Neste styremøte 
 

 Neste styremøte avholdes på Hovden ifbm. Hovdenrennet 10. desember. Vi kommer 
tilbake til endelig tidspunkt. Overnatting koordineres av adm. sjef. 

 

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


