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

• Ref. styremøte nr. 14 2017-2019 - godkjent 
 
Vedtak: styremøte nr. 14 2017-2019 godkjennes 
 
Sak 2. Økonomi 

• Godkjenninger av regnskaper 2018 

• Nøkkeltall (- underskudd) 
 

• Hovedstyret       =  44917 

• Hopp                    = - 6278 

• Langrenn            = -46924,- 

• Alpint                   =  10309 

• Team VV             = - 8481 
 

• Omsetningstall (se første side på totalregnskap): 
 

• Totale Inntekter              = 6 071 144,- 

• Totale utgifter                  = 6 098 569,- 

•  

• Resultat etter finans      = -5920,60 
 

• Sum egenkapital             = 3 032 395,- 
 

• Budsjett 2019 
 

✓ Nytt revidert forslag hovedstyret til budsjett pr. 05.02.2019. Dette tar hensyn til 
økte kostnader på personalsiden (NSF) samt mindre momskompensasjon og 
muligheter for mindre tilskudd fra Idrettskretser. Forslaget var da å trekke tilbake 

Referat styremøte nr. 15 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 6. februar kl. 0800-2100 
Sted: Mailmøte 
 



 
 

stillingsutlysningen som utviklingskonsulent, noe som også revidert budsjett tar 
hensyn til. Estimert underskudd for hovedstyret er da 100 000,- etter finans. 
Grenbudsjetter består som tidligere vedtatt. 

✓ Orientering rundt Team Veidekke og drift av denne tas til etterretning og 
hovedstyret bes om at det gis oppdateringer rundt forberedelser til ny sesong, 
budsjettforberedelser, garanti fra kretsene m.m. 
 

Vedtak: regnskaper skikretsen godkjennes. Revisjon budsjett hovedstyret 2019 vedtas med 
endringer i utsendt matrise pr. 05.02.2019. Budsjettert underskudd for hovedstyret er 100 000,- 
 
Sak 3. Skikretstinget 2019 

• Skikretstinget arrangeres på Tonstad 25. mai 2019. Tonstad IL er teknisk vertskap 

• Forslag kjøreplan vedtatt på forrige møte, samme oppsett som i 2017 

• Melding om tid og sted legges ut på nettsiden i løpet av kort tid (bekjentgjøring), eller så 
følges alle frister for innkalling, representasjon m.m. 

• Valgkomitearbeid – kretsleder har tatt kontakt med leder av komiteen og ber om at de 
konstituerer seg. Litt interne utfordringer pga. jobb/utdanning på ett medlem 
 

Forslag til vedtak: orientering rundt skikretstinget 2019 tas til etterretning 
 

Sak 4. Status fra komiteene - handlingsplan 

• Kort gjennomgang fra komiteene ang. planer/evt. endringer fra sist møte.  
✓ Langrenn 

Vi er nå midt i den mest hektiske tiden på året. Det arrangeres ukentlig renn for alle 
aldre og for alle nivå. 
Hovden Sportsklubb arrangerte i desember, som Anne Brit nevner, nasjonalt 
uttaksrenn til jr VM i Lahti. Dessverre gjorde kulden at rennene på fredagen måtte 
avlyses. Til tross for dette er mitt inntrykk at deltakelsen var god og rennene ble flott 
gjennomført. 
Kretsen fikk to utøvere med til Lahti. Sivert Wiig, Gjesdal IL deltok i U23 VM på sprint, 
hvor han ble nr. 5. Aron Åkre Rysstad, Valle IL deltok i jrVM på sprint, hvor han ble nr. 
6.  
Sauda IL feirer i år sitt 100 årsjubileum. I denne forbindelse ble de tildelt 
kretsmesterskapet del I. Arrangementet ble gjennomført på et verdig vis siste helga i 
januar. Sauda IL stilte for anledningen med nye løyper og ny flott "varmestue". 
Sist helg ble NM arrangert i Meråker. Kretsen fikk topp 30 plasseringer ved Sivert Wiig 
(nr. 18 på sprint) og Sandnes IL med en flott 19. plass i stafett for menn. 

✓ Hopp 
Det har vært en litt trøblete sesongstart pga snømangel, men har likevel vært bra 
representert. Jonathan, Sindre, Bendik og Audun har deltatt i NM og junior NM. Vi har 
Karoline som ble nr. 5 i NM og er blitt med på prosjekt 2022 med Line Jahr. Hun 
hevder seg helt i toppen i jenteklassene. Vi har dessverre ikke hatt noen kretsrenn enda 
pga. avlysninger, men de påfølgende rennene vil bli arrangert som planlagt. 
Neste samling blir neste helg med Youth raw air. Deretter får vi deltagelse i HL. Vi 
prøver også å legge til rette for rekruttene og håper på god deltakelse fremover. 

✓ Alpint 
Vi fikk ikke den åpningen av sesongen vi hadde håpet på. Hovden i Farta, KM i SG og 
SC måtte vi avlyse da snøforhold og løpernes sikkerhet ikke kunne oppfylles. Endring 
av program gjorde sitt til at helgen allikevel inneholdt både gode treningsturer og SL og 
SSL renn. 
Sirdal har holdt sine første renn etter programmet. Ikke optimale forhold der enda, 
men gode arrangørene sørger for gode sportslige renn.  KM i SL og SSL i Sirdal ser med 
andre ord ut til å være i de beste hender.  



 
 

Haukeli er som vanlig på programmet, men det er Sauda som står for kretsens største 
arrangement i år.  
Først med SG som har kommet tilbake på programmet der i år. Det vi mistet av KM på 
Hovden legger vi dermed inn i programmet i Sauda. Dette blir testen for arenaene til 
Telenorlekene 2019.   
Ellers ligger det aktiviteter i skisentrene «våre» til og med påsken. 
I tillegg har vi Jesper og Hans som reiser rundt omkring i Europa og samler heder og 
ære, eller Gull og Sølv som det vel heter. De representere riktignok Norge, men de er 
«født og oppvokst» i vår region så vi tar de med i våre aktiviteter. 
Nå er det bare værgudene i framtiden som avgjør om vi kommer i mål med våre planer. 
 

 
Vedtak: orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 5. Neste møte 

• Forslag onsdag 20. mars kl. 2000 – skypemøte 
 

 

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


