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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 
Petter Furseth   Adm. sjef 
Meldt forfall:    
Trond Sandberg   HK leder 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 6 2017-2019 – ikke gjennomgått, tas opp til godkjenning på neste 
styremøte. 
 

Sak 2. Kretsutvalg – utfordringer NSF organisasjon (nedsatt i Lathi 2017) 
Under kretsledermøte i Lahti ble det diskutert flere utfordringer i NSF sin organisasjon sentralt 
relatert til følgende: Manglende økonomistyring og kontroll, misforhold mellom ansvar og 
myndighet, m.m. Kretsledermøtet satte ned et utvalg som skulle se på dette og komme med forslag 
til mulige endringer. Sentraladministrasjonen har vært støttespillere, hjulpet til med å fremskaffe 
dokumenter, samt vært sekretær for utvalget. Styret diskuterte saken 
 

✓ Rapporten som ble utarbeidet har mottatt til dels sterke reaksjoner. Et felles notat 
underskrevet fra alle grenledere i Norges Skiforbund har blitt sendt ut med deres 
tilsvar til rapporten og de konklusjoner som utvalget har frontet 

✓ Siden vår kretsleder sitter i dette utvalget selv, kunne han opplyse om at det vil bli 
sendt ut et svar til hele organisasjonen om at kretsutvalget IKKE vil legge frem 
denne rapporten på skitinget i Stavanger 2018. Saken må utredes videre og få et 
bredere og mer utvidet mandat. Samtidig vil utvalget langt på vei støtte de 
utfordringene som grenlederne påpeker i sitt notat. 

✓ Faktorer som er viktig videre – makt og myndighetslinjer MÅ tydeliggjøres 
sterkere.  

✓ Kontrollutvalget i NSF er kritiske og påpeker mangelfull økonomistyring, samt et 
betydelig underskudd i 2017 

✓ Bred enighet om at noe må gjøres, men må nedsettes et bredere utvalg som får 
bedre tid til å vurdere flere alternativer 

 
 
 

 

Referat styremøte nr. 7 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 28. februar kl. 1615-1730 
Sted: Telefonmøte 



 
 
Sak 3. Høringsutkast kretsutvalget NSF  

• Det ble nedsatt et kretsutvalg på Skitinget i Trondheim i 2016 som skulle se på 
organiseringen av Skiforbundet. Rapporten fra utvalget er sendt ut til høring og kretsene 
ble bedt om å komme med sine synspunkter.  
 
✓ Adm. sjefer må tas med på råd i denne prosessen videre, samt ha sitt innpass i en 

fremtidig prosjektgruppe og fremtidig organisering 
✓ Hva vil evt. skje med vår region? Fisjon?  
✓ Må alle følge fylkesgrenser fra 2020? Kan vi ha regioner som håndball (6 stk.) hva med 

frivillig sammenslåinger? 
✓ I hvor stor grad er NIF, idrettskretser, fylkesgrenser viktig for skiidretten på 

lokalplanet? 
✓ Adm. sjefene har en svært krevende hverdag allerede, vil en 

effektivisering/regionalisering gi en gevinst eller ei. Skikretsene er i dag helt avhengig 
av sine adm. sjefer og deres engasjement, arbeidsvilje og kompetanse for daglig drift.  

✓ Større enheter, mindre nærhet – for Agder og Rogaland så har vi allerede vært en 
storregion i 10 år. Positive og negative konsekvenser ved regionalisering vil det alltid 
være. Utvalget har listet opp noe av dette. 

✓ Ved en evt. fisjon, kan det da blir oppdeling i soner i visse grener? Adm. sjef påpekte 
sterkt at dette var en svært dårlig ide’ og motsatt av alle omorganiseringer og stort 
skritt tilbake. 

 
Vedtak: Høringsdokumenter som er mottatt fra kretsutvalget ble gjennomgått og diskutert, samt 
notat fra grenledere i NSF. I lys av nye informasjoner i saken og at utvalget selv velger å ikke 
fremme dette ovenfor skitinget 2018, så diskuteres saken videre på neste styremøte 23. mars. Det 
samme gjelder sak 2. rundt NSF organisasjon.  
 
Sak 4. Skitinget Stavanger 2018 

• Kretsleder informerer om diverse frister og tilbakemeldinger på vårt ansvarshavende. 
Styret diskuterer alternativer samt økonomiske forpliktelser fra kretsens side. 

 
Vedtak: avtale med underholdning er i orden og NSF tar de økonomiske forpliktelser. NSF håper at 
vi kan finne en lokal konferansier. Tilbud fra firma om båt tjeneste, samt transport er godkjent 
innenfor de rammer som er nedfelt i skikretsen samt budsjett fremvist i styremøte. Kretsleder tar 
kontakt med firma/er der muligheten for en sponsor/program avtale kan være mulig. I såfall vil 
skikretsen andel bli redusert tilsvarende avtale. Tilbud fra «Flor og Fjære» er dessverre langt 
utenfor våre økonomiske muligheter og kretsleder gir tilbakemelding om at dette ikke er aktuelt. 

 
Sak 5. Møteplan hovedstyret 

• Neste styremøte tirsdag 20. mars kl. 1930 Telefonmøte.  
 

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


