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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) (via skype) 
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. 13 2017-2019 - godkjent 

• Fluorforbud – endelig vedtak og artikkel på NSF. Kretsleder poengterte også at dette er 
samme vedtak som vi laget i 2017. Info. er gitt både på hjemmesiden og facebook. 
Skikretsen sender også info. til alle arrangører at fluorforbundet skal stå på alle 
innbydelser til kretsrenn. 

• Oppgavefordeling NSF og krets – kretsleder lager ett info. skriv ang. oppgavefordelingen 
NSF og krets som sendes alle klubbene i kretsen. Hvis noen har spørsmål i den 
forbindelsen, så henvender de seg enten til kretsleder eller adm. sjef 

 
Vedtak: styremøte nr. 13 2017-2019 godkjennes, informasjoner fluorforbud og oppgavefordeling 
tas til etterretning 
Sak 2. Økonomi 

• Kort gjennomgang av utsendt rapport, med kommentarer 

• Regnskap Team veidekke sendes også til adm. sjefene i kretsene Hordaland og Sogn og 
Fjordane, samtidig der vi ber disse om å informere sine kretsledere og styret om økonomisk 
drift av teamet.  

• Langrenn – kretslag senior 30 000,- sjekk hva som ligger i regnskapsposten (gjøres i uke 51 
siden regnskapsfører er på kurs i nytt Visma nett. 

• Budsjett 2019 
✓ Forslag til budsjett hovedstyret samt fagkomiteer fremlagt og diskutert 
✓ Post integrering, denne består med 10 000,- endres til inkludering og 

markedsføres som støtteordning 
✓ Hovedstyrets budsjett vedtatt med endring inkludering 
✓ Langrenn – budsjettforslag gjennomgått. LK leder ser på enkeltposter og sender 

nytt utkast pr. mail styrets medlemmer innen 16/12 

Referat styremøte nr. 14 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 5. desember kl. 1600-1900 
Sted: Henning Wiig sitt kontor  
Strandgata 15A Sandnes 



 
 

✓ Hopp – budsjettforslag gjennomgått. Post sponsor endres til dugnad. HK leder ser 
på enkeltposter og sender nytt utkast pr. mail styrets medlemmer innen 16/12 

✓ Alpint – detaljert oppsett med prosjektregnskap på alle samlinger. Konverteres til 
vanlig excelformat og sendes ut pr. mail til styrets medlemmer så fort 
regnskapsfører er tilbake på kontoret 
 

Vedtak: økonomirapport tas til etterretning, forslag budsjett 2019 for skikretsen ble diskutert og 
gjennomgått. Hovedstyrets budsjett vedtatt, grenbudsjett sendes ut pr. mail til styrets 
medlemmer ref. avtale med tanke på enkeltposter. 
 
Sak 3. Skikretstinget 2019 

• Valle IL hadde ikke anledning til å arrangere Skikretstinget 2019 på forespurt dato lørdag 
25. mai. Dette kolliderer med Color Line tour sykkelritt Kristiansand-Hovden som flere av 
klubbene i dalen er medarrangør for. 

• Valle IL tilskrives og der vi beklager at det ikke kan gjennomføres andre datoer enn 25. mai 
og at vi da ser på andre kandidater. 

• Tonstad IL forspørres om de har anledning på nevnte dato (25. mai). Kontakt opprettet 
med Nils Inge Gauthun i Tonstad IL som skal se på muligheten 

• Valgkomite igangsettes etter at tingplass og dato er endelig bestemt 

• Forslag kjøreplan vedtatt på forrige møte, samme oppsett som i 2017 
 
Vedtak: Tonstad IL tilskrives og forespørres som teknisk vertskap av skikretstinget 2019 25. mai. 

 
Sak 4. Status fra komiteene - handlingsplan 

• Kort gjennomgang fra komiteene ang. planer/evt. endringer fra novembermøtet 
 
Vedtak: orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 5. Status stilling skiutvikler 

• Stillingsannonse godkjent og publisert. Søknadsfrist satt til 15.12. Som tidligere diskutert så 
handler mye om rett mann/kvinne til rett plass. Vanskelig med tanke på en 50% stilling. 
Etter fristens utløp, så vil aktuelle kandidater bli publisert til styret. 
 

Sak 6. Styremedlemmer – ta tempen på egen klubb 

• Alle styremedlemmer fikk i oppgave å «ta tempen på egen klubb» ifbm. styreseminaret i 
Valle tidligere i høst 

• Ane Brit var i Sandnes IL og informerte om vårt arbeid. De hadde noen kommentarer og 
ønsker som omhandlet langrenn spesielt. Noe ble løst via adm. mens noe ble lagret kontakt 
i selve møtet. 

• Pål var i skiforeningen på styremøte og tok opp plan samhandling forbund/krets. Mest mot 
alpint og diverse spørsmål som da kan tas direkte til alpinkomiteen. 

Sak 7. Idrettsgalla Stavanger 2019 

• Saken diskutert, adm. sjef tar kontakt med myndighetspersoner og krever avklaring om 
veien videre. Kretsleder stiller ref. tidligere mailrunde. 
 

Sak 8. Neste møte  

• Ikke et eget tidsfestet møte i januar, men vi ser på muligheten til å evt. kjøre et skypemøte 
og eller mailmøte på rimelig kort varsel. 

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


