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Følgende personer var tilstede: 

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

• Ref. styremøte nr. 10 2017-2019 - godkjent 

• Evaluering skitinget – kort gjennomgang 
✓ Veldig mye positive tilbakemeldinger, spesielt fra NSF styret 
✓ Båttur fredag, ble magisk. Vår andel transport og leie av båt 42 000,- 
✓ Underholdning Rune Andersen, profesjonelt, treffende og populært 
✓ Været hadde mye å si og god mat  

• Info. fra fagmøter – kort gjennomgang fra grenledere 
✓ Langrenn v/Henning Wiig 
✓ LK sitt arbeid siste 2 år, mye ble annerledes med tanke på Johaug og Sundby sakene, 

endret fokus som dessverre tok mye ressurser og tid. 
✓ Øko. rapport, underskudd på 6 mill. er ikke bra. For dårlige oppfølgingsrutiner samt 

lansering av skiTV på NC junior og senior med live streaming. Viktig for langrenn og 
fantastiske seer tall. Budsjettert underskudd var 3 mill.  

✓ Kostnader – en del kretser har store kostnader ved renn generelt (NC), mens sentrale 
østlandet kan bo hjemme osv. Fremtidig form for reisefordeling, tilskudd etc. ble 
diskutert. 

✓ Markedsarbeid, mye bra og kontrakter er ferdigstilt. Jobbes med kontinuerlig. 
✓ Landslagsmodellen (Løfshus), utfordringer for fremtiden ref. Kristoffersensaken. 
✓ Fluordebatten – Veldig dyrt å utvikle kontrollmetoder – synd at det ikke ble mer fokus 

på holdninger i skinorge og fokus på skikretsene og å lage fluorfritt på kretsnivå. 
✓ FIS, flere sprintrenn, øke jentekvoter, flere rulleskikonkurranser 
✓ Helseattest, kun representasjonsutøvere som leverer dette i dag. Legge til rette for å 

endre lovverket slik at alle NC løpere må levere dette, ref. spiseforstyrrelser etc. 
✓ Klubbsamarbeid, dette er viktig spesielt i hovedlandsrennalder, gjelder hele skinorge 
✓ Torbjørn Skogstad valgt til ny periode som leder til stor applaus 

Referat styremøte nr. 11 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 20. juni kl. 1930-2100 
Sted: Telefonmøte 



 
 

• Petter var innom alle fagmøtene og refererte kort fra alpint og hopp i de sakene han var 
tilhører på. AK leder og HK leder leverer en kort rapport som sendes ut til styret pr. mail. 
Begge stilte med leder og nestleder på fagmøtene. 
 

Vedtak: Referat og informasjonsaker tas til etterretning 
 

Sak 2. Gjennomgang handlingsplan skikretsen  
Prioriterte områder høsten 2018 

• Utdanning – avholde trenerkurs alle grener 
✓ Langrenn har dette som egen sak under sitt LK møte 28. juni. Innspill fra klubbene 

gjennomgås og vi igangsetter kurs der vi faktisk har interesserte.  
✓ Alpint kjører kurs ifbm. samlinger på Fonna, samt eget kurs for Arendal Slk 

(Blattmann) 
✓ Hopp, her må vi se på muligheter sammen med Telemark/Vestfold. Enten på 

kretssamlinger i Oslo, eller evt. temakvelder. 
✓ Alpint og hopp bes om å gi en konkret tilbakemelding til adm. sjef om 

deres planer for utdanningsvirksomheten i sommer/høst. 

• Trenersamling unge trenere langrenn – denne er tenkt avholdt 15-16 september på 
Hamresanden. Fokus er samhold på tvers og bidra i sin klubb/sone fremover. LK tar opp 
dette i sitt møte 28. juni og gir tilbakemelding om potensielle deltakere til adm. sjef. 

• Basisanlegg, arbeider sammen med utviklingsavdeling i NSF med å bygge basisanlegg ved 
våre større anlegg i Sirdal, Hovden og Sauda. Sauda IL er 100 år i 2019 og skal arrangere 
Landsfinalen alpint. Ref. video Skitinget. Dette er et viktig og prioritert område ref. SUM 

• Trenerseminaret 2018, blir ifbm. høstmøte på Helsfyr 19-21 oktober. Adm. sjef legger trykk 
på NSF utviklingsavdeling om viktigheten av å få ut informasjon rundt emnet og fortsatt gi 
trenerseminaret den statusen det fortjener. Hjelpe til med å lage nettsak på NSF sidene.  

 
Vedtak: fokus på utdanning og basisanlegg er prioriterte områder for skikretsen høst/vinter 
2018-2019 ref. handlingsplan både for hoved og grener. 
 
Sak 3. Økonomi 

• Ingen ny regnskapsrapport til møte – løpende kontakt med grener ang. økonomi og ingen 
har overforbruk ref. budsjett. 
 

Vedtak: info om økonomi tas til etterretning 
 
Sak 4. Informasjon fra komiteene 

• Kort gjennomgang av planlagte aktiviteter for sommeren for grenkomiteer 
✓ Langrenn v/Henning Wiig: 
✓ Rulleskisesongen er i gang, mange renn på terminlisten 
✓ Kristiansand skifestival 7. juli sendes på TV 2. Alle stjernene er på plass 
✓ Blinkfestivalen, alt er fullt og festivalen leverer som alltid.  
✓ Godkjenne renn for sesongen 2018-2019 (vinter) på LK møte 28. juni, samt tildele 

KM for vinteren. 
✓ KM rulleski på Feed 1. september 2018.  

 
Alpint og hopp ikke tilstede 

 
Vedtak: orienteringer fra langrennskomiteen tas til etterretning 
 
 

 



 
 
Sak 5. Neste møte 

• Styret mente at neste styremøte bør være et styreseminar der vi inviterer Atle Rostadaas fra 
NSF utviklingsavdeling, slik at vi kan fortsette arbeidet innad med saker fremover og 
handlingsplan arbeidet vårt. 

• Forslag er at det blir en hverdag i tidsrommet 1630-2000 i Rysstad (Valle) som sist. I 
utgangspunktet har vi satt uke 38 som den uken vi vil avholde dette. 17-20/9. Da en 
hverdag og ikke i helgen (fre-søn) 

• Alle styremedlemmene gir tilbakemelding og om dette er mulig å få til. Veien over sirdal er 
åpen og det er ca. like langt/kort for alle. 
 

Sak 6. Ren utøver 

• Alle tillitsvalgte skal ha gjennomført Renutøver. Det vil bli ny info. runde om dette etter 
sommeren. I vår skikrets har vi veldig gode rutiner rundt dette, men alle kan bli bedre. 

• Hovden Skigymnas, Sirdal Ski og kretslag langrenn – alle utøvere, trenere og støtteapparat 
SKAL gjennomfør Renutøver 

• Adm. sjef sender ut info. og der bes det samtidig at det utnevnes en person som skal være 
mottaker av elektronisk diplom fra hver enkelt. 
 

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


