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Følgende personer var innkalt: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Ove N. Øye   AK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr. 16 2015-2017 - godkjent 
 

 
Sak 2. Skikretstinget Evje 2017 

 Dessverre litt dårlig påmelding til tinget og fagmøter – ny forlenget frist til 10. mai sendt ut 
til alle klubbene 

 Dirigent – Glenn Q. Håkonsen Otra IL  

 Valgkomiteen – status ble gitt  

 SUM gjennomføring, NSF utviklingsavdeling Jo Mork og Brit Baldishol 

 Kontakt med vertsklubb – adm. sjef har kontakt med vertsklubb Otra IL – de vil kjøre en 
liten sak om idrettslaget ifbm. lunsjen (powerpoint el. lign) 

 Hederstegnvinner Geir Olav Håland  

 Plakettvinnere – Ramse og Wiberg møter, Ravndal, Øveraas og Saltvik Pedersen, mottas 
enten av foreldre eller repr. fra klubb 

 Årets klubb –Otra IL blir tildelt årets klubb i Skikretsen og får sitt synlige bevis under 
tildeling av priser. 

 Gjennomføring 

 Ved representasjon MÅ vi følge NIF og NSF lover med kjønnskvotering og representasjon. 
For klubber som da ikke har dette i orden og eller blir flere personer, så vil overskytende 
stille som observatører under selve skikretstinget. Ved fagmøtene kan hvem som helst fra 
klubbene stille og så mange som mulig. 

 Tinget ledes av valgt dirigent 

 Selve tinget kjøres fortløpende fra dagsorden – vi kjører et raskt ting der dirigent kun tar 
for seg hovedpunktene. Regnskap og budsjett kjøres igjennom kun med en kort 
gjennomgang av hovedposter og evt. kommentarer fra grenleder. 

 Stemmegiving samt ønske om å ta ordet gjøres via tilkjennegivelse med lapp der alle har 
sitt nr. Petter har kontroll på disse via tavle som viser neste taler etc. i samråd med dirigent 

Referat styremøte nr. 17 2015-2017  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Mandag 8. mai kl. 1000-2300 
Sted: Mailmøte 



 
 

 Blomster gis til følgende: 
 Dirigent, kretsleder, avtroppende styremedlemmer, valgkomiteleder (erstatter) 

gjester og vertskap, samt hotellet. 

 Avtroppende styremedlemmer får også eget tinnkrus med takk for innsatsen fra Skikretsen. 

 Det er bestilt inn egne roll-ups stående banner, med skikretsens logo på samt grenene 
alpint, langrenn og hopp. Disse stilles ut i tingsalen og møterom. Hver fagkomite får også 
disse med slik at de kan brukes ved andre grenmøter og arrangement for kretsen der den 
enkelte komite er i fokus. 

 Kretsleder, ordfører og NSF styremedlem (møter ikke, kretsleder leser opp hilsen fra NSF 
president) har 30 min totalt i sine velkomsttaler til forsamlingen før tingstart. 

 Pauser der dette er naturlig 
 

Sak 3. Styremøte skikretsen nytt styre 

 Skikretsen styre tar en rask samtale i etterkant av tinget. Så planlegges det et telefonmøte i 
juni og eget styreseminar i august. 
 

 

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


