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Følgende personer var tilstede: 

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

• Ref. styremøte nr. 6 og 7 2017-2019 - godkjent 

• Kort info. kretsledermøte Vikersund 16-18/3 2018 
✓ Nestleder Anne Brit Vestly påpekte at saken om fremtidig organisering (leddet 

mellom forbund og klubb) skulle tas opp på styremøte ref. styremøte nr. 6. Dette er 
da punkter som vil komme under denne sak: 

• Innspill oppfølging kretsutvalgets rapport med tanke på fremtidig organisering: 
✓ Saken ble diskutert på kretsledermøtet i helgen, til dels mye motstand og spesielt 

til prosessen og endringer som var foreslått 
✓ Adm. sjefer MÅ være med i den videre prosessen 
✓ Sterk motstand i visse deler av skinorge 

• Innspill fra våre styremedlemmer rundt saken og prosessen: 
✓ Adm. sjefer forblir, tillitsvalgte kommer og går. Adm. viktigst 
✓ Vår krets sammenslått i 10 år allerede, fungerer veldig bra 
✓ For store avstander som kan hemme rekruttering innen langrenn spesielt 
✓ Alpint – veldig fornøyd 
✓ Sonene fungerer tidels i langrenn, men må se på muligheter for ytterligere 

underkomiteer i den enkelte sone for å binde klubbene enda mer sammen og ta 
vare på hverandre i en stor krets. 

✓ Hopp sliter med få operative anlegg og må uansett reise langt både til trening og 
renn. Kretsen fungerer bra og en evt. oppsplitting har ingen betydning for deres 
del. 

✓ Viktig å se fremover og ikke henge seg opp i historikk og hva som var før i tiden. 
Vår krets har vært igjennom dette for lenge siden og bør forbli slik også fremover. 
Nærheten vil alltid lide i større enheter. Større ansvar på klubbleddet 

 

• Andre saker fra kretsledermøtet Vikersund: 
✓ Kretsutvalget – utfordring NSF organisasjon: 
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✓ Forslag fra grenledere i NSF – mulige endringer i NSF organisasjon, avventer 
videre notat fra disse. 

✓ Forslag fra kretsutvalget – må nedsette et bredere utvalg bestående av kretsledere, 
greneledere og ansatte med et mandat som skal arbeide mot et forslag til skitinget 
2020 og ikke 2018.  

Andre saker fra kretsledermøte: 
✓ Oppsummering OL og paralympics 
✓ Jesper Saltvik Pedersen – OL GULL!! Første i vår krets noen gang. 
✓ Tillit og omdømme – analyser. Dette er i bedring. 
✓ Kvinnehopp – Norge i førersete, hopping i stor bakke og muligheter for Raw Air neste 

sesong. 
✓ Kristoffersensaken – bruk av «Svindal» argument avvist i EU domstolen. 
✓ Morgendagens ledere, veldig mange søkere, 1/3 del fikk plass. Åpner for at flere likevel kan 

delta. 
✓ Trondheim VM nordiske grener 2023, avgjøres 17. mai, konkurrerer mot Planica 
✓ Alpin VM 2025, Narvik og Kvitfjell konkurrerer nasjonalt og å bli søkersted. Hvis ikke 

Trondheim får VM så vil mest sannsynlig alpin VM søknad bli utsatt til 2027. 
✓ Skal arrangere Paraleker 2021 
✓ Økonomi – større underskudd enn tidligere antatt, kontrollkomiteen er kritiske til 

økonomistyringen. 
 

Vedtak: Orienteringer rundt kretsledermøtet Vikersund tas til etterretning. Diskusjonen rundt 
tema fremtidig organisering er nedfelt. Kretsleder og adm. sjef forfatter et skriv til NSF skistyre 
med sine erfaringer rundt sammenslåingsprosessen og driften siste 10 år, samt tilbakemeldinger 
fra eget styre i saken og fremtidig organisering. 

 
Sak 2. Gjennomgang handlingsplan skikretsen  

• Pga. kort tidsfrist siden grenene fikk sine handlingsplaner, utsettes saken til mai møte. 
Sesongen er da ferdig og man kan ajourføre listen og se på planverktøyet og de mål og tiltak 
som kommer videre i 2018. Videre vil da handlingsplan være tema på alle skikrets 
hovedstyremøter og samtidig bes grenene om at deres handlingsplan blir tema på alle 
komitemøter. 

 
Forslag til vedtak: handlingsplan utsettes til mai møte 
 
Sak 3. Økonomi 

• Endelig regnskap 2017 viser et konsernmessig resultat på 19 252,- etter finans. Totale 
inntekter 6 541 427,- og totale utgifter 6 545 559,- 

• Regnskapsoversikt pr. 19.03. mest langrenn og team veidekke vest 
 

Vedtak: Skikretsens regnskap for 2017 vedtas og regnskapsoversikt pr. 19.03 tas til etterretning. 
Regnskap 2017 oversendes til revisor for årlig revisjon. 

 
Sak 4. Skitinget Stavanger 2017 

• Kretsleder informerer om siste aksjoner ifbm. skitinget.  
✓ Program ble sendt ut i kveld fra NSF adm. Ligger på hjemmesiden til NSF 
✓ Ordfører Stavanger kommune inviterer til middag 
✓ Mulig sponsor Statoil, dessverre negativt 
✓ Anne Brit har sendt forespørsel til fire firmaer, dessverre ikke fått svar fra noen 

enda. 
✓ Henning og Pål tar kontakt med flere navngitte firmaer 
✓ Trond tar kontakt med navngitt firma 



 
 

✓ Henning sjekker opp muligheten for transport fredag kveld – frem og tilbake til 
båtkai. Mulig 2 store busser og evt. en minibuss. Sponsor, samarbeidsavtale?  

✓ Inviterer OL mester Jesper S. Pedersen tingmiddag lørdag 
✓ Inviterer Skikrets hederstegnvinnere Ole Kr. Halvorsen og Geir Olav Håland 

tingmiddag lørdag. 
✓ Konferansier? Navn nevnt, kretsleder sjekker ut om disse kan være aktuelle. 

 
Vedtak: orienteringer rundt Skitinget 2018 tas til etterretning 

 
Sak 5. Kurs/utdanning 2018 

• Vi bør heve oss som arrangør av ulike kurs innen alle grener. Dette være seg 
trenerutdanning og dommer/TD utdanning. I tillegg kan vi også se på ulike temakvelder, 
samt den nye grasrot treneren i langrenn. 
 

✓ Simen S. Sirevåg har fått i oppdrag å lage en plan for kretsen innen langrenn og 
utdanning generelt i langrenn for 2018. Konfererer med langrennskomiteen i 
arbeidet. 

✓ Alpint – fortsette å kjøre trenerkurs ifbm. samlinger på Fonna 
✓ Hopp – vil gjerne få utdannet flere trenere i sine miljøer. Trenger nye kurslærere, 

muligheter for tema kvelder i tillegg. 
✓ Langrenn trenger stadig nye TD’er. Satser på to stk. TD kurs i 2018, Per Nymoen 

forespørres som kursholder. Lokasjon må ses på hvor behovet er størst. 
✓ Sende personer på NSF kurslærersamling ved neste korsvei. 

 
Vedtak: fokus på utdanning er særdeles viktig og noe alle komiteer skal prioritere høyt. Adm. 
følger opp dette tett gjennom hele året. 

 
Sak 6. Anlegg 2018 

• Forslag om å videreføre ordning med inntil 7500,- i støtte til førstegangsbefaring med 
anleggskonsulent ved løype/bakke utbedring/nye anlegg. 

• Nye rulleskitrasser høst 2017 – Arendal Idrettspark, Flekkerøy (Fløy ski). Planlagt nye i 
Brokke og på Hjelmeland. Adm. sjef har løpende kontakt med klubber. 
 

Vedtak: skikretsen viderefører ordning med inntil 7500,- i støtte til førstegangsbefaring med 
anleggskonsulent ved løype/bakk utbedring/nye anlegg. Avtaler ordnes via kretskontoret. 

 
Sak 7. Neste styremøte 

• Styremøte nr. 9 blir 17. april kl. 1930 (hovedsak skitinget 2018).  

• Styremøte 10. blir 7. mai kl. 1930. 
 

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


