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Følgende personer deltok: 
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Meldt forfall: 
Ove N. Øye   AK leder 
Ikke møtt:    
Pål Berntzen   FK leder 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr. 14 2015-2017 - godkjent 
 
Sak 2. Skipolitisk dokument, Skiforbundets utviklingsmodell - utviklingskonsulent 

 Gjennomgang v/kretsleder, ref. kretsledermøtet Lahti 
 Økonomi NSF – stort sett god, men utfordringer i alpint og kombinert. Adm. 

avhjelper alpint. Kombinert sliter med sponsorinntekter. 
 Skipolitisk dokument – mange kretser er godt i gang med arbeidet, ved hjelp av 

Skiforbundets resurspersoner. Evt. egne ansettelser er opp til hver krets å 
bestemme. Øvelse ved kretsbesøk – hovedstyret samt noen grenrepresentanter. 2-3 
timers økt, ta tempen på kretsen. 

 Antidopingarbeid – Info om hva som er gjort. Oppfølging må fokuseres på. 
 Skismøring – bruk av fluor. Helseskadelig og farlig for miljøet. EU vil komme med 

et forslag mot forbud av visse kjemikalier tidligst i 2020. Land utenfor EU er 
uklart. NSF skal ha eget møte med Swix i april 2017 med tanke på nye og andre 
tilsettingsstoffer i smøring. Ungdomsstafetten 2017 – best uten fluor kampanje, 
fluorfritt 

 Prepareringsutstyr – 5-7 mill/år. Veldig bra for hele Skinorge 
 Skitv – streaming av renn på nett er blitt veldig bra og har en høy seerskare. 

Hvordan utnytte dette bedre i fremtiden. 
 VM på ski Trondheim søkes om 2023, evt. 2025 hvis man ikke blir tildelt. 
 VM alpin – Vurdere søknad i 2025. Flere har meldt sin interesse. Dept. sier at 

ingen har eksklusiv rett i Norge.   
 Som tidligere år vil kretslederne komme med innspill til NSF sentralt basert på 

erfaringer fra året som har vært. 

Referat fra styremøte nr. 15 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: onsdag 8. mars kl. 1930-2100 
Sted: Telefonmøte 



 
 

Kretslederne har erfart, og registrert at 2016 var et svært krevende år, spesielt for 
NSF sentralt. 
På sist kretsledermøte ble kretslederne enig om å sette ned et utvalg som skal se på, 
og vurdere eventuelle forbedringer i organiseringen av NSF. 
Herunder er det naturlig å se på valgordningen. 
Arbeidsgruppa består av Siri Darell (Sør-Trøndelag skikrets, Steinar Berthelsen 
(Buskerud skikrets) og Pål Angell Bergh (Agder og Rogaland skikrets) 
Utvalget skal lage et mandat og arbeidsplan/arbeidsprosess, eventuelt utvidelse av 
gruppa legges frem for kretslederne våren 2017. (Vårmøte) 
 

 Ansettelse av utviklingskonsulent, sammen med langrenn  
 Skikretsen ansetter utviklingskonsulent selv og legger en tekst på hjemmesiden 

med en generell utlysning 50% stilling med oppstart 1. mai 2017. Ett års 
engasjement, med mulighet for forlengelse. Utviklingskonsulent forholder seg til 
adm. sjef administrativt og langrenn spesifikt med tanke på rapportering og 
oppgaver for langrennskomiteen. 

 Utlysningstekst sendes skistyret torsdag 9/3 for endelig godkjenning 
 Fokusområde Skiforbundets utviklingsmodell, gjelder for hele kretsen og alle 

grener, sonevise møter, samt egne møter for alpint hopp/freeski 
 Egne fokusområder for langrenn med spesifikke oppgaver knyttet til arrangement 

og kretslag. Langrenn er med på å finansiere lønn, sammen med hovedstyret 
 

 Plan for gjennomføring av Skiforbundets utviklingsmodell kommende 
tingperiode 

 Ved gjennomføringen av skikretsens ting på Evje 20. mai ønsker vi to 
representanter fra Norges Skiforbund som kan bistå i den begynnende prosessen. 
Innledning av prosessen på selve skitinget og tilhørende fagmøter 

 Det nye styre samles så på søndag morgen med ny utviklingskonsulent og 
resursperson fra NSF og gjennomfører øvelse som skal bli grunnlaget for ny 
handlingsplan basert på skipolitisk dokument 

 Kretsleder og adm. sjef avtaler kontakt med NSF både adm. og politisk 
 

 Kretstinget 2017 Evje – møte avholdes på Revnes Hotell Byglandsfjord. Adm. sjef lager 
forslag til kjøreplan og oversendes styret for endelig godkjenning. Det nye styret overnatter 
da fra lørdag til søndag på hotellet og kjører styremøte og prosess før hjemreise. 
 

Vedtak: Informasjoner fra kretsledermøtet, Skipolitisk dokument, Skiforbundets utviklingsmodell 
og ansettelse av utviklingskonsulent i skikretsen tas til etterretning. Ansettelse av stilling 
utviklingskonsulent i 50% med oppstart 1. mai 2017, ett år engasjement i midlertidig stilling 
gjennomføres som planlagt. 

 
Sak 3. Valg 2017 

 Dessverre litt frem og tilbake med tanke på ledervervet i valgkomiteen. Kretsleder avklarer 
dette innen 10. mars. 

 Valgkomite 2017-2019, dette velges av skistyret. Kandidater fremmes til styremøte 28. 
mars. Hver komite kommer med sin kandidat. Felles leder utvelges av styret på. 

 
Vedtak: informasjoner rundt valgkomites arbeid og forslag til ny valgkomite tas til etterretning 
og etterleves med frist 28. mars. 
 
 
 

 



 
 
Sak 4. Tildeling av programsatsingsmidler langrenn – Sandnes Arena 

 Informasjoner tildeling gjort av NSF og NSSF. Kulturdept. skal gi endelig politisk tildeling 
 Særdeles gledelig at Sandnes Arena er en av fire anlegg i Norge som er foreslått 

tildelt midler. 8 mill. totalt til fordeling og Sandnes fikk mest med sine 3 mill. 
 
Vedtak: forslag til tildeling programsatsingsmidler fra NSF og NSSF tas til etterretning og 
skikretsen er meget fornøyd og glad på Sandnes Arena sine vegne og håper at kulturdept. politisk 
vil vedta forslag til tildeling. 

 
Neste styremøte tirsdag 28. mars kl. 1930 – telefonmøte 
 

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


