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Følgende personer var tilstede: 
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Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr. 12 2015-2017 - godkjent 
 
Sak 2. SUM - skiforbundets utviklingsmodell 

 Gjennomgang av utsendt materiell og resyme 

 Hva forventes av oss som krets? 

 Hva kan vi forvente av NSF i form av økonomisk støtte? 

 Dialog med NSF etter budsjettmøte i desember rundt avsatte midler sentralt til SUM 

 Diskusjoner rundt bruk av adm. resurser kontra tillitsvalgte for å gjennomføre SUM på en 
forsvarlig og ønsket måte i kretsen 

 Enighet om å ansette en utviklingskonsulent i 50% stilling, fokus på SUM, men også ekstra 
fokus på langrenn siden de er desidert størst. Langrenn villig til å bidra med egne midler 

 Tidsbegrenset avtale på 1 år, med mulighet for forlengelse. Midlertidig ansettelsesavtale. 

 SUM må bli elektronisk tilgjengelig for alle via nettsidene til NSF (gjelder de ulike 
plansjene for innsatsområdene) 

 Implementeringsplanen av SUM er ikke god nok. Adm. tar kontakt med bredde og 
utviklingssjef i NSF, adm. sjef og kretsleder lager en plan for egen krets. 

 Skikretsen sender ut foreløpig info. om SUM til klubbene via nettsidene, facebook og mail, 
med en foreløpig info. samt hva som kommer i 2017. Legg ved resyme og interaktive 
løsninger som er tilgjengelig. 

 
Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets vil følge opp Skipolitisk dokument samt skiforbundets 

utviklingsmodell. Ansettelses av utviklingskonsulent i 50% stilling i ett år prosjekt. 
Avklare med NSF ang. økonomisk oppfølging og støtte i forbindelse med 
implementeringen av SUM og ansettelse av utviklingskonsulent. 

Referat styremøte nr. 12 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Lørdag 10. desember kl. 1300-1730 
Sted: Hovden Skigymnas 



 
 
Sak 3. Økonomi 

 Regnskapsrapport pr. 7/12. Positive tall for alle avdelinger generelt. Ikke ønskelig med for 
stor egenkapital, men må også ha gode aktivitetsskapende tiltak og ikke gi kontantstøtte til 
klubbene. 
 

Vedtak: regnskaper tas til etterretning 
 

 Budsjett 2017 

 Gjennomgang av hovedstyret samt langrenn sine forslag for 2017.  

 Post SUM hovedstyret økes til (unntatt offentlig) samt (unntatt offentlig) i samme post for 
langrennskomiteen. Bruk av oppspart egenkapital  

 Budsjettmessig underskudd på 190 000,- for hovedstyret og underskudd på 126 000,- i 
langrenn. 

 Budsjettforslag alpint og hopp skal diskuteres i komiteene kommende helg. Freestyle 
sendes også inn sitt forslag. Endelig forslag sendes alle styrets medlemmer innen 
31.12.2016 for endelig godkjenning. 

 
Vedtak: budsjett 2016 vedtas med endringer. Alpint, hopp og freestyle sendes alle styrets 
medlemmer innen 31.12.2016 for endelig godkjenning. 
 
Sak 4. Gjennomgang handlingsplaner grener 

 Kort gjennomgang av vedtatte handlingsplaner for den enkelte grenkomite.  

 Alpint: 
 Følger oppsatt plan, veldig god deltakelse på alle samlinger. Ekstra samling Pitztal 

sammen med HSG. Samarbeid med HSG er meget bra. Full kontroll på økonomien 
i komiteen. Jesper S. Pedersen presterer veldig bra internasjonalt. Hans følger opp. 
Rekrutteringer ser veldig bra ut de fleste plasser, Sauda sliter litt dessverre. 

 Langrenn: 
 Sesongen i gang for fullt. 350 deltakere på Hovdenrennet, veldig bra. Team 

Veidekke Vest følger oppsatt plan, men skal ha møte for å lage helt nye rutiner for 
oppfølging av det daglige. Skjevdeling mellom Skikretsene, A&R gjør det meste. 
Evalueringsmøte av Team Veidekke Vest gjøres 30/4 2017. Kretslag fungerer veldig 
bra. Skigymnaselevene presterer meget bra i sesongåpningen. Ser allerede på 
aktuelle kandidater til valgkomiteens arbeid i sonene for neste periode. Kontinuitet 
er viktig. 

 Hopp: 
 Fungerer veldig bra på tvers av Aust og Vest Agder. Hører dessverre lite fra Sauda. 

En utøver på hopplinjen i Skien (Telemark). Mangler dessverre litt kompetanse 
rundt trening av eldre ungdommer 16-18 år. Har en større gruppe på 
kretssamlinger bestående av unge utøvere, samt jenter. Vil legge opp til en gradvis 
økning i antall samlinger i 2017. Håper å finne en plass med snø til samlingen 16-
18 desember. 

 
Vedtak: handlingsplaner og informasjoner grenkomite tas til etterretning 
 
Sak 5. Spillemidler utstyrsordningen - prepareringsmidler 
 
Vedtak: Skikretsen prioriterer Hægebostad IL som nr. 1 og Tveit som nr. 2 i tildeling av 
prepareringsmidler via utstyrsordningen. 
 
Sak 6. Skikretstinget 2017 

 Skriv valgkomite – alle tillitsvalgte har mottatt skriv ang. valg 2017  



 
 

 Tilbakemeldingen er registrert 

 Grunnlag sendes over til valgkomiteen 

 Forslag på leder av valgkomiteen – N.N. forespørres 

 Konstituering av valgkomiteen – gjøres innen 15. januar. 
 

Sak 7. Skitinget 2018 

 Kretsleder informerte kort om fremdrift og berammelse for ny befaring. Dette gjøres nå i 
løpet av januar. Kretsleder legger frem to ulike alternativer. De som har anledning, vil da 
møte. 
 

Sak 8. Evt. 
 
 

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


