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Følgende personer var tilstede: 

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

• Ref. styremøte nr. 11 2017-2019  
 
Vedtak: styremøte nr. 11 2017-2019 godkjent 
Sak 2. Økonomi 

• Gjennomgang av konsern og avdelings regnskaper, regnskapsttall sett opp mot tilsvarende 
i 2017. Forventninger resten av regnskapsåret, sett opp mot budsjett. Egenkapital og 
balanse. Kommentarer på evt. avvik, full kontroll i alle ledd.  

• Budsjett 2019 – alle grener setter av et beløp til utdanning i sine grenbudsjetter. 

• Søknad alpint topptrenerutdanning – frikjøp av tid og avgift for kretstrener. Alpint sender 
søknad til hovedstyret som behandler denne i egen mailkontakt mellom styrets 
medlemmer (positiv innstilling fra styremøte) 

 
Vedtak: økonomirapport tas til etterretning 
 
Sak 3. Styreseminar – oppfølging av SUM v/Atle Rolstadaas  

• Oppfølging av vedtatt handlingsplan 

• Sjekkliste – hva er gjort, erfaringer, hva er ikke blitt gjort – hvorfor? 

• Revisjon av fremtidig plan, revisjon sesong/årsplan 

• Revisjon av NSF handlingsplan, prosjekter, konsekvenser for vår handlingsplan? 
 
Vedtak: en god prosess ledet av Atle Rolstadaas. Status handlingsplan samt videre oppfølging og 
praksis er laget i et eget notat. Statusrapport skal tas opp i hvert styremøte og hvert komitemøte. 
Bruke Skikretstinget 2019 og fagmøter til å få ytterligere innspill fra klubbleddet 

Referat styremøte nr. 12 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 19. september kl. 1630-2000 
Sted: Rysstad, Valle 



 
 
 
Sak 4. Skistipend 2018 

• Skikretsens styre har satt av 30 000,- til utdeling av Skistipend 2018.  
 

Vedtak: Jonatan Hansen Lauvsland Øvrebø IL hopp - skistipend 2018 kr. 10 000,- 

Har hatt en strålende utvikling i hoppbakken og arbeider målbevisst for å nå toppen. Kroner 
sesongen med å vinne sommerhoppuken i to renn på Lillehammer og en 2. plass. Opprykk til elite 
og skal nå spise kirsebær mot landslaghopperne.  

Martin Nevland Gjesdal IL langrenn - skistipend 2018 kr. 10 000,- 

Har lagt helt i norgestoppen i gutter junior hele sesongen og kronet dette med en sterk sølvmedalje 
under NM junior i Steinkjer i vinter 10 km fri. 

Bergitte Varne Plogen SK alpint - skistipend 2018 kr. 10 000,- 

En meget sterk sesong med en rekke pallplasser i juniorklassen. Har også pallplasser i FIS renn 
med internasjonal deltakelse med seniorløpere på start. Tok medalje i NM junior på hjemmebane 
slalåm i Sauda og fulgte opp med 2. plass FIS på Hovden. Topp 10 i NM senior. 

Våre tre vinnere er alle juniorløpere med stort potensiale og vi håper at denne utmerkelsen kan gi 
ekstra inspirasjon og motivasjon til å satse fremover og oppnå sterke seniorresultater på sikt. Igjen 
- gratulerer med utmerkelsen og dere er flotte ambassadører for Agder og Rogaland Skikrets. 

(Vi har også meget gode resultater i hovedlandsklasser, men disse faller da utenom skistipend 
ordningen, men vil komme i fremtidig diskusjoner når de når junior og evt. senior alder) 

 Sak 5. Neste møte 

• Neste styremøte torsdag 8. november kl. 2000 – skypemøte. Da er også kretsledermøtet 
samt fagmøter NSF gjennomført. Det sendes ut en liten brukerveiledning i forkant, slik at 
alle kan delta og skjønne hvordan de kobler seg opp via pc. 

• Vi ser behovet for å møtes hyppigere. Desembermøtet tar vi derfor på en ukedag uke 49 og 
denne gangen rundt hellelandområdet (Bens kafe). Info. om dette kommer vi tilbake til. 
 

Sak 6. Deltakelse NSF høstmøte 19-20 oktober 

• Adm. sjef deltar på ansattesamling torsdag og fredag og så kretsledermøtet fredag og lørdag 

• Kretsleder og nestleder deltar på kretsledermøtet fredag og lørdag 

• Alpint leder og nestleder deltar fredag til lørdag 

• Langrenn leder deltar kun fredag til lørdag 

• Hopp – avventer til HK leder er tilbake fra jobb i Nord-Norge. Bestiller og booker i samsvar 
med adm. sjef 

 
Adm. sjef bestiller fly og booker hotell – bekreftelser til alle kommer via mail. 

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


