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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Linn Wold   AK nestleder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall  
Øivind Naper   AK leder (stilte med stedfortreder) 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 5 2017-2019 – godkjent 

• Fluorsaken – vårt tidligere forbud er ifølge NSF ikke gyldig. Vi må endre ordlyden i 
vedtaket og ta bort ordet forbud og erstatte med retningslinjer og oppfordring/henstilling 
til å ikke bruke fluorholdig produkter opp til og med 16 år. 

• Kort info. kretsleder møte under NM nordiske grener Hamar – utviklingsutvalget NSF 
✓ Utvalget har gitt en foreløpig tilbakemelding til NSF på hva de mener bør være 

viktige punkter i fremtidig organisering, basert på styresammensetning, valg av 
grenledere på skitinget og prosedyrer rundt dette. Involvering av kretsledermøtet 
ved større viktige saker som omhandler NSF. Makt og myndighet må henge 
sammen. Generalsekretær bør ha totalansvar for alle ansatte i NSF. Aktuelle tema 
som styrker omdømme generelt for NSF. 

• Informasjon – endringer alpint sportslig opplegg fra sesongen 2018-2019 (01.05.2018) 
✓ For sesongen 2018-2019 (01.05.2018) vil det skje en endring i sportslig 

organisering alpint. Helge Andersen vil gå inn i en prosentvis stilling, der Hans 
Blattmann vil gå tilsvarende ned. Dette har sammenheng med utleie til Hovden 
skigymnas alpint. Foreløpig er ikke denne avtalen inngått, men det ventes at det vil 
skje i løpet av kort tid. Totaltilbudet til alpinistene i kretsen basert på tidligere 
opplegg vil forbli som før, men der Helge og Hans vil ha en arbeidsdeling i 
samarbeid med alpinkomiteens oppsett. 
 

Vedtak: Orienteringer og informasjoner tas til etterretning 
Skikretsens vedtok tidligere i sesongen, et forbud mot bruk av fluorkarboner i skismøring opp til 
og med 16 år. Etter mye frem og tilbake i etterkant av vedtaket, må vi endre ordet forbud til 
retningslinjer, samt oppfordre og henstille til ikke å bruke fluorbasert skismøring opp til og med 
16 år. Dette fordi skiforbundet foreløpig ikke har gode nok kontrollrutiner samt at ordet forbud 
strider med skiforbundets rennreglement der de også opererer med retningslinjer.  

Referat styremøte nr. 6 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Tirsdag 23. januar kl. 1930-2100 
Sted: Telefonmøte 



 
 

 
Sak 2. Gjennomgang handlingsplan skikretsen  

• Ny handlingsplan ble sendt i forkant av møtet. Denne er nå laget litt mer oversiktlig, samt 
laget egne for hver gren. 

✓ Hver gren sender sitt utkast på høring i sin komite og ber om tilbakemeldinger 
innen 15. februar 

✓ Skikretsens hovedstyre vil bruke handlingsplanen som verktøy for videre arbeid og 
ha denne oppe til statusbehandling på alle fremtidige styremøter 

✓ Layout/utseende kan endres ved senere anledning og/eller i samarbeid med NSF 
endringer for oppsett generelt. 

 
Vedtak: handlingsplan for skikretsen perioden 2017-2020 tas til etterretning - komiteene kommer 
med sine innspill til planen innen 15. februar 
 
Sak 3. Økonomi 

• Gjennomgang av foreløpig regnskap pr. 31.12 2017. Det forelå også et eget skriv om 
inntekter/utgifter for hovedstyret og komiteene, som ble gjennomgått.  

• Omsetning konsern ca. 6,5 mill. Budsjettert underskudd ble vesentlig mindre pga. 
kostnader forbundet med gjennomføring av Skiforbundets utviklingsmodell og kretstrener 
langrenn tok høyde for hele regnskapsåret 2017, mens ansettelse først trådde i kraft i mai 
2017. Samtidig er disse endringene tatt høyde for i budsjett 2018 der kostnader tilsvarende 
avvik i 2017 vil bli lagt inn frem til mai 2018. 

• Kan være 2-3 enkeltbilag som er fra 2017 som gjelder mindre kostnader som enda ikke NSF 
har fakturert skikretsen for. Når disse kommer vil styret få beskjed og det endelige 2017 
regnskapet vil da ha disse inntekter/utgifter medregnet.  

• Regnskap konsern er rundt null inkl. finans. 
 

Forslag til vedtak: Skikretsens regnskap for 2017 vedtas, evt. mindre endringer som fremkommer 
i ettertid av styremøte formidles til styrets medlemmer, slik at styret er fortløpende orientert om 
endringer av årets resultat. 

 
Sak 4. Informasjoner fra komiteene 

• Kort info. gjennomført aktivitet i perioden og planer i tiden fremover 
✓ Meget god aktivitet i alle grener og gode snøforhold de fleste plasser i kretsen 
✓ Gode resultater innen langrenn (Linn Ravndal, uttak nordisk juniorlandskamp 

Finland), alpint (Eirik Hystad Solberg, uttak Pokal Lokal Slovenia) og hopp 
(Karoline Lauvsland i Holmenkollen og NC gutta) 

✓ Litt færre deltakere på Hovden i farta – manglet bla Sandnes alpint – hvorfor? 
✓ Litt færre deltakere på KM langrenn kommende helg, må også ses i sammenheng 

med to KM helger mot en samlet i fjor. Deltakerantallet til KM blir uansett bra. 
✓ Ser vi en trend med færre deltakere på renn generelt? 
✓  

• Representasjon ved Kretsmesterskap 2018 
✓ KM superkombi og super G Hovden – avholdt Ø. Naper og Linn Wold tilstede 
✓ KM hopp Sandrip – avholdt Trond Sandberg tilstede 
✓ KM langrenn del 1 Hovden 27-28/1 Langrennskomiteen oppnevner representant 
✓ KM langrenn del II sprint 10/2 Evje og stafett Vindbjart 11/2 Langrennskomiteen 

oppnevner representant 
✓ KM alpin del II SL og SSL Haukeli 24-25/2 Alpinkomiteen oppnevner representant 
✓ Det oppfordres til at flest mulig fra styret og komiteer er tilstede på alle våre 

kretsmesterskap, hvis de har anledning. 
 



 
 

 
Sak 5. Rutiner for mesterskap 2018 

• Alle grenkomiteer er ansvarlige for å utpeke reiseledere/hovedledere til alle nasjonale 
mesterskap 2018, samt skissere opplegg for gjennomføring. Herunder skal også gjelde ulike 
former for støtte, enten via menneskelige ressurser og hjelp (overnatting, smøring etc.) og 
eller økonomisk støtte. 
 

Vedtak: alle komiteledere sendes sine vedtak ang. mesterskap 2018 til adm. slik at dette kan 
kommuniseres ut til aktuelle utøvere og ledere via hjemmesiden. 

 
Sak 6. Skitinget Stavanger 2017 

• Kretsleder informerer om siste aksjoner ifbm. skitinget. Fremdriftsplan og konkretisering 
av skikretsens oppgaver og vårt mandat til å sluttføre avtaler med aktuelle innleid personell 
til arrangementet. 

• I ettertid av møtet sendte kretsleder ut oppdatert handlingsplan. Noe vil medføre at styret 
på relativt kort varsel, vil måtte vedta ting som har økonomiske konsekvenser. Slike møter 
vil da avholdes via mailkontakt og eller eget telefonmøte. 
 

Vedtak: orienteringer rundt skitinget og oppdatert handlingsplan tas til etterretning. Styret vil 
kunne tre sammen på relativt kort varsel i saker som omhandler økonomisk karakter for kretsen, 
og som krever vedtak, basert på budsjett 2018. 

 
Sak 7. Møteplan hovedstyret 
 
Vedtak: neste styremøte tirsdag 23. mars kl. 1930 Telefonmøte.  

 

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


