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Følgende personer var tilstede: 

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

• Ref. styremøte nr. 15 2017-2019 - godkjent 

• Orientering fra kretsledermøtet Åre   
✓ Status NSF v/president og gen. sekr. 
✓ Omdømme NSF, blitt mye bedre. Kristoffersen saken preger mediabildet 
✓ Presentasjon ny gen. sekr. Vil være samlende og bedre kommunikasjonslinjer 

internt 
✓ VM kandidat alpint Narvik 
✓ Organisasjonsutvalget og deres arbeid 
✓ FIS council – uttalelse Kaspar 
✓ Omgjøring av sted FIS kongress, nedstemt  
✓ Regnskap 2018, budsjett 2019 
✓ Nytt regnskapssystem, aktivitetsstyrt, økte økonomiresurser, nye rutiner for 

revidering av budsjett 
✓ Rapport fra organisasjonsutvalget fremlegges på vårmøtet (foreløpig arbeid) 

 
Vedtak: styremøte nr. 15 2017-2019 godkjennes, orientering fra kretsledermøtet tas til 
etterretning 
 
Sak 2. Økonomi 

• Ingen egen rapport til møtet, avventer revisjon for 2018. Regnskap bestående nesten i sin 
helhet av langrenn og team Veidekke i perioden. Norgescup, mesterskap, større renn etc. 
Mye bilag og fakturering. 

• Informasjoner rundt Team Veidekke Vest og egenperiode rapport som er sendt ut 
 

Vedtak: orienteringer ang. økonomi tas til etterretning 

Referat styremøte nr. 16 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 20. mars kl. 2000-2140 
Sted: Skypemøte 
 



 
 
 
Sak 3. Skikretstinget 2019 

• Melding om tid og sted – lagt ut på hjemmesiden og facebook. Tonstad 25. mai 

• Kjøreplan og tidspunkter – samme som 2017 

• Forespørsel åpning v/ordfører Sirdal kommune – Kretsleder tar personlig kontakt, adm. 
sjef sender så formel henvendelse til ordfører om tilstedeværelse og åpning 

• Bistand fra NSF utviklingsavdeling – utviklingsavdelingen stiller med Atle Rolstadaas som 
også har kjørt 2 prosesser med hovedstyret og kjenner skikretsen vår. I tillegg prøver vi å få 
tak i en eller flere fra gren i skiforbundet. Team Veidekke Vest trener stiller på skitinget 

• Fagmøter alle grener – gjennomgang ønsker og behov for fremtiden, prosess med veiledere 
fra NSF 

• Beretninger fra komiteene, tidsfrister og innhold 

• Utsending av info. til klubbene, påmelding, frister for innkomne forslag 

• Lovendringer, lovnorm fra NIF og NSF – skikretsen tilpasser seg lovnormen, men samtidig 
har vi samme oppsett med tanke på valg av hovedstyrets medlemmer. 

• Dirigent – forespør Tonstad IL v/Nils Inge Gauthun om de har en lokal som kan være 
dirigent 

• Valgkomite skikretstinget – styreleder orienterte. Det har vært noen utfordringer rundt 
ledervervet og personen har trukket seg. Valgt vara er nå satt inn i komiteens arbeid. 
Mailutveksling er i gang og arbeidet med å konstituere seg. Valgkomiteen vil få hjelp fra 
adm. ved behov. 
 

• Utdeling av priser 
➢ Hederstegn –  
➢ Årets trener –  
➢ Plakett 2018 –  
➢ Plakett 2019 –  
➢ Plakett 2019 –  
➢ Plakett 2019 –  

 
➢ Årets klubb 2018 –  

 
➢ Årets klubb 2019  

 
Vedtak: orientering rundt skikretstinget 2019 tas til etterretning. Utdeling av priser vedtatt i 
følge egen liste. Vinnere av priser kontaktes i god tid og disse inviteres til overrekkelse på 
skitinget. Adm. ordner med ulike graveringer og diplomer/plaketter til vinnere. Ny valgkomite – 
styret tenker igjennom forslag til personer som diskuteres på neste styremøte 

 
Sak 4. Status fra komiteene - handlingsplan 

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

• Hopp – egen rapport fra hopp vedlagt pr. mail 

• Langrenn –  
✓ meget høy aktivitet generelt, kun en avlysning av lokale renn 
✓ NM junior Gull og sølv, Hovedlandsrenn gull og bronse og sølv på stafett, NC 

mange topp 10 
✓ VM junior finale sprint, U23 VM finale sprint, WC Drammen nr. 9 Sivert 
✓ Team Veidekke Vest – 4 stk har prøvd seg i world cup 
✓ TD kurs oppsatt på Ålgård 

 
 



 
 

• Alpint 
✓ Ny alpin organisering sesongen 2018-2019 – orientering av AK leder 
✓ Sesongmessig rimelig bra. Sauda mistet dessverre både Super G og landsfinale pga. 

snøforholdene. En enorm innsats ligger bak, som dessverre måtte kaste inn 
håndkleet. Hovden i farta ble omorganisert fra fart til SL og SSL renn og trening 

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

• Mandag 6. mai kl. 2000 – skypemøte 
 

Sak 6. Evt. 
 

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


