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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Øivind Naper   AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
Simen Sirevåg   Utviklings konsulent (kun sak 2) 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

 Kort presentasjon styremedlemmer – først nye medlemmer, så litt om de eksisterende 

 Ref. styremøte nr. 17 2015-2017 - godkjent 

 Kort info. Skikretstinget – virker som modellen var bra, kort skiting og fokus på fagmøter 
med SUM. Flere klubber er litt «redd» for ordet kretsting, dessverre.. 

 Kort info. kretsledermøtet og fagmøter 
 Kretsledermøtet med fokus på kretsleddet og ny føring fra Idrettsforbundet i 

saken rundt sammenslåinger av fylker og ny regionsinndeling. Eget utvalg som har 
mandat til å arbeide videre med saken. Eget utvalg ser også på mulig effektivisering 
av arbeidsoppgaver innenfor kretskontorene, ikke alle trenger å arbeide med de 
samme sakene. 

 Status omdømme, risikovurdering sett i lys av sakene i 2016. Var ikke forberedt 
overhodet på det som kom og hadde ikke en organisasjon som var rustet til å takle 
den enorme pågangen. 

 Flott med rulleski i Kollen, dog litt kaldt, middag i teltet og heder til Per Nymoen 
 Økonomi gjennomgang – bra totalt sett. Alpint har stort underskudd. 
 Habilitet – viktig tema. Eget vurderingsskjema er sendt ut til alle. 
 Kjønnsdelen i norsk skiidrett ble diskutert, fortsatt for liten kvinneandel i ulike 

kretsstyrer og komiteer samt trenere. 
 Unge ledere – bør ha egen ungdomsrepresentant i alle grenkomiteer. 
 Langrenn – fokus på fluorfritt. Diskuterte ulike løsninger og endelig avklaring 

kommer på høstmøte 2017. (Dagbladet var litt tidlig ute..) 
 Helt nye rutiner internt i NSF langrenn etter sakene i 2016 
 Stor fokus på Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) 
 Alpint – Økonomien er ute av kontroll, innført helt nye rutiner ned til det enkelte 

lagsnivå. 
 Informasjoner rundt laguttak 
 Kristoffersen-saken er ikke avsluttet 
 SUM fokus på samlinger 
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 Hopp – Fokus på SUM over hele linjen 
 Rekrutteringsarbeidet i vår krets med fellessamlinger ble spesielt trukket frem som 

positivt 
 Beholde de eldre utøverne – må få forutsigbarhet knyttet mot jobb/trening 

 

 Adm. sjef orienterte kort om ansattemøtene, der også Simen deltok på fredag. Fokus på 
SUM, og administrative oppgaver knyttet til gjennomføringen. Generelt veldig stort press 
på de ansatte gjennom hele året som sliter med å rekke over sine daglige gjøremål og de 
fleste har med seg jobben 24 timer i døgnet. 

 

 Kort info. habilitet i kretsstyret og fagkomiteer – ref. Norges Skiforbund innlegg på 
kretsledermøtet. Eget skjema til alle styrets medlemmer 
 

Vedtak: Referat informasjons og orienteringer tas til etterretning 
 

Sak 2. Informasjon Skiforbundets utviklingsmodell ref. prosess skikretstinget 

 Utviklingskonsulent Simen V. Sirevåg gav først en kort introduksjon av seg selv og arbeidet 
han startet opp med 1. mai samt foreløpig oppsummering (sendt ut tidligere).  

 Skikretstinget la grunnlaget for foreløpig rapport – hopp og alpint var mest opptatt av 
anleggssituasjon, mens langrenn er mer opptatt av trenere. 

 Simen vil først ha to kretslagsamlinger innen langrenn i juni før han lager et utkast til plan 
for gjennomføring av SUM i alle 6 sonene. Plan for besøk settes opp i samarbeid med adm. 
sjef. Vi tar sikte på oppstart i midten av august, pga. ferieavvikling blant de fleste 
tillitsvalgte i klubbene. Simen setter standarden og avtaler egnet plass og vertsklubb i hver 
sone. Forslaget oversendes skistyret og komiteer med tanke på lokal deltakelse fra 
skikretsens tillitsvalgte. 
 

Vedtak: Orienteringer rundt SUM prosessen tas til etterretning og styret avventer plan for 
gjennomføring med oppstart medio august. 
 

Sak 3. Økonomi 

 Foreløpig økonomirapport pr. 8. juni sendt ut 
 
Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning 

 
Sak 4. Informasjoner fra komiteene 

 Kort info. om planer for den enkelte komite og prioriterte områder i neste kvartal 
 Langrenn – skal avholde sitt første møte i slutten av juni. Satser på å samle hele komiteen 

fysisk. Fordeling av arbeidsoppgaver og fokusområder 
 Alpint – skal avholde sitt første møte mandag 19. juni. Samlinger er godt i gang og opplegg 

for sesongen ligger på nett. 
 Hopp – Otra avholder stort åpningsrenn i nye Trollbakkene 24. juni. Storsamling med NSF 

hopp i Midtstua og egen samling i Oslo for kretsen senere i sommer. Stor regioncup med 
egne renn i Klappane og Sandrip. Stor aktivitet nå og utover høsten med flere 
fellessamlinger. 
 

Vedtak: Orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 5. Styreseminar skikretsens hovedstyre 

 Forslag om utvidet styremøte med innlagt styreseminar og besøk fra resursperson i Norges 
Skiforbund utviklingsavdeling august 2017. Dato, plass og tidsplan diskuteres. 

 



 
 
Vedtak: Kretsleder lager et oppsett med ulike datoer i august, der vi fysisk kan møtes enten på 
Hovden eller Evje/Setesdal. Fortrinnsvis fredag og eller lørdag. Hele styret legger inn ja/nei eller 
kanskje. Hvis ikke alle kan møte, så må vi velge en dato der flesteparten av styrets medlemmer er 
tilstede og at evt. komiteledere som er forhindret stiller med stedfortreder. 
 

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


