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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Bjørg Åkre   Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Bent Jakobsen   Styremedlem (AU) 
Linn Wold   AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder  
Petter Furseth   Adm. sjef 
Atle Rolstadaas   NSF utviklingsavdeling 
 
Vi åpnet styremøte med en orientering fra en tragisk hendelse på Lillehammer som påvirker hele 
kretsen og langrennsmiljøet spesielt.  
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. protokoll skikretstinget – publisert på hjemmesiden uken etter tinget 

• Info. vårmøter NSF juni 2019 
 

✓ Kretsledermøtet 
➢ Skipolitisk dokument 
➢ Org. utvalget – statusrapport 
➢ Økonomisk status 
➢ Kristoffersaken saken 

✓ Langrenn 
➢ Sportslig gjennomgang 
➢ Økonomisk status 
➢ Fremtidig organisering – lagstruktur 
➢ Fluordebatt – diskusjoner erfaringer så langt 

✓ Hopp 
➢ Raw Air akademiet 
➢ Rekruttering plast cup sommerhoppuke 

✓ Alpint 
➢ Kristoffersen – avtale, egen trener. Koster ekstra penger, partene fornøyde. 
➢ Fluordebatt – landsfinale/HL 
➢ Landsfinalen 2019 – flytting fra Sauda til Vassfjellet. Hva med klubber som hadde 

søkt, Vassfjellet hadde ikke søkt og flytting gikk veldig fort uten diskusjon. 
➢ World cup uttak 
➢ Foreldreoppførsel – dessverre flere episoder bla. på Bama ÅL. 

 

Referat styremøte nr. 1 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Mandag 2. september kl. 1700-1930 
Sted: Sylvgarden hotell og feriesenter, Rysstad 
 



 
 
 
Vedtak: protokoll skikretstinget og informasjoner vårmøter NSF tas til etterretning 
 
Sak 2. Styreseminar – fordeling av oppgaver og oppfølging av handlingsplan 

• Atle Rolstadaas fra Norges Skiforbund utviklingsavdeling bistod oss i oppfølgingsprosess 
fra fjoråret samt inkludere nye styremedlemmer i skikretsens arbeid. 

• Introduksjon av styrets medlemmer, motivasjon for å påta seg verv og hvilke forventninger 
de enkelte har til styrets arbeid 

• Roller og ansvar – diskusjon i styret 

• Fordeling av arbeidsoppgaver i styret – se egen plan 

• Oppfølging og prioritering av handlingsplanen, hva er viktig kommende sesong – se egen 
plan 

 
Vedtak: skikretsens styre gikk kort igjennom handlingsplanen og prioriterte enkeltsaker og satt 
navn på ansvar for gjennomføring. Viktige områder og tiltak kommende sesong, prioriteringer. 
Videreutvikles i de neste styremøtene. 
 
Sak 3. Økonomi 

• Egen økonomirapport sendt ut i forkant. Kort gjennomgang av skikretsens økonomi, 
systemer, konsern og avdelinger samt budsjettoppfølging. 

 
Vedtak: orienteringer ang. økonomi tas til etterretning 
 
Sak 4. Høringsbrev etikk i skiforbundet 

• Høringsbrev er sendt ut til styrets medlemmer – vi fikk dessverre ikke tid til å diskutere 
dette på møtet. Det blir lagt opp til en egen mailrunde hvor styrets medlemmer kommer 
med sine synspunkter. Spesielt rundt punkt 2. alkohol.  
 

Vedtak: etikk i skiforbundet – høringsbrev. Skistyret gir sin felles tilbakemelding via mailmøte 
innen 15. september 
 
Sak 5. Neste møte 24. oktober kl. 1930 

• Forslag om skypemøte etter skiforbundets høstmøte 18-20 oktober 
 
Vedtak: neste styremøte blir Skypemøte torsdag 24. oktober kl. 1930. Adm. sjef sender ut 
innkalling med egen link i outlook til møtet 
 
 

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


