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

 Ref. styremøte nr. 13 2015-2017 - godkjent 
 
Sak 2. Godkjenning av regnskaper 2016 

 Gjennomgang av endelige regnskaper 2016. Disse er oversendt til revisor. 
 
Alle avdelinger leverte positivt resultat: 
 

 Hovedstyret – 126 805,82 
 Hopp – 26 610,55 
 Langrenn – 80 322,20 
 Alpint – 122 142,36 
 Freestyle – 27 153,31 
 Team Veidekke Vest – 184 613,59 første regnskapsår (01.01-31.12 2016) 

 
Totale inntekter (konsern) 5 938 918,66 
Totale utgifter (konsern) 5 396 341,97 
 
Sum finans – 25 071,14 
 
Overskudd (konsern) 567 657,83 
 
Vedtak: regnskap skikretsen 2016 godkjennes 
 

Referat styremøte nr. 14 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: torsdag 23. februar kl. 1930-2100 
Sted: Telefonmøte 



 
 
Sak 3. Valg 2017 

 Gjennomgang v/kretsleder 

 Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid i komiteene. Aktuelle kandidater til ledervervet av 
valgkomiteen er forespurt, men foreløpig har ingen ville tatt på seg vervet. Ledervervet har 
en koordinerende rolle mot resten av valgkomiteens medlemmer. Styret setter en egen frist 
innen onsdag 1. mars til å få en leder, hvis ikke må en av komiteens medlemmer 
forespørres om ledervervet. 

 Freestylekomiteen – fremtidig organisering av freestylekomiteen ble diskutert. Kretsleder 
og adm. sjef tar en samtale med dagens komiteleder og diskuterer muligheter for neste 
tingperiode. 
 

Vedtak: orienteringer tas til etterretning 
 
Sak 4. Oppfølging utviklingskonsulent - stilling i skikretsen 

 Status – gjennomgang v/kretsleder  

 Samtaler med utviklingssjef i NSF – ikke ferdige 

 Langrenn ønsker seg kretstrener med adm. og utviklingsansvar, hvordan gjør vi dette sett 
opp mot Skiforbundets utviklingsmodell? 

 Kombinert stilling langrenn og utvikling (skiforbundets utviklingsmodell og Skipolitisk 
dokument) 

 Langrennsleder lager en oversikt over de arbeidsoppgaver/arbeidsområder som er aktuelle 
innen langrenn. 

 Langrenn kan allerede ha aktuell kandidat/er 
 

Vedtak: Skikretsen ved adm. sjef lager en nettsak, hvis vi går ut med planer rundt Skiforbundets 
utviklingsmodell/Skipolitisk dokument i alle grener samt ekstra fokus fra langrenn sin side da de 
har de fleste av skikretsens klubber i hele kretsen. Vi sier også noe rundt prosessen mot en mulig 
ansettelse og at aktuelle kandidater kan ta kontakt med LK leder og adm. sjef.   

 
Sak 5. Skitinget 2018 

 Kretsleder har hatt samtale med Tom Tvedt. Han mente av både Stavanger kommune 
v/ordfører samt fylkeskommune ville bidra med tanke på vertskap (middag). Kretsleder 
følger opp. 
 

Sak 6. Kretsutvalget i Norges Skiforbund 

 Kretsleder er en av medlemmene i kretsutvalget i NSF som ble utnevnt på skitinget i 
Trondheim. Har hatt ett møte: 
 

 Opptatt av krets/region – sammenslåinger på fylkesnivå. Spennende med tanke på 
nytt Norgeskart, forslag fra stortinget 
 

 Ser på kretsgrenser, naturlig å fordele arbeid på tvers av kretser, synergieffekter 
 

 Hvorfor er Idrettskretsene organisert slik de er (fylkesnivå)? 
 

Sak 7. Neste styremøte 

 Neste styremøte avholdes som telefonmøte tirsdag 28. mars kl. 1930. 
 

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


