
 
 

 
Agder og Rogaland Skikrets 
 
Østenbuveien 80 
 
4848 Arendal 
 
Besøksadresse: Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
 
  
 
T: (+47) 37 06 08 15 — F: (+47) 37 06 08 01 
 
Org.nr. 983 987 613 
 
 
 
www.skiforbundet.no/ars 
  
ars@skiforbundet.no 
    

 

Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Bjørg Åkre   Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Bent Jakobsen   Styremedlem (AU) 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder  
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Linn Wold   AK leder 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 1 2019-2021 - godkjent 

• Info. anleggs og arrangør seminar, kretsledermøtet og fagmøter Gardermoen oktober 2019 
 

✓ Kretsledermøtet v/Pål – Info. generalsekretær omorganisering i adm. Prosess 
igangsatt. Fokus kompetanseutvikling, flytte oppgaver mellom fellesadm. og grener 

✓ Org. utvalget, høringsnotat vil bli sendt ut fra NSF i løpet av få dager, Pål valgt inn 
fra kretslederne 

✓ Økonomi – status, kretsøkonomi 
✓ Internasjonalt, samt FIS 
✓ TV rettigheter, komplisert og meget viktig fremover 
✓ Fokus jentesamlinger 
✓ Evt. fremtidig OL søknad fra Norge og hvordan en prosess må være forankret 
✓ Etikkutvalget - høringssvar fra kretsene 
✓ Landslagsmodellen 

 
✓ Alpint fagmøte v/Bent – uttakskriterier ulike lag, reduksjon på 7 løpere 
✓ Paraaktivitet v/Hans Blattmann 
✓ Tildelinger av mesterskap og spesielt HL og TL 2021 
✓ Kostnadsfokus – hvordan arbeider kretsene for å holde kostnadene lavest mulig 
✓ Fokus på SUM 
✓ Snøhallen Lørenskog - presentasjon 

 
✓ Langrenn fagmøte v/Henning – startet med eget møte med Team Veidekke 

lagene 
✓ Økonomi – status inntekter samt fordelinger innen langrenn 

Referat styremøte nr. 2 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Torsdag 24. oktober kl. 1930-2115 
Sted: Skypemøte 
 



 
 

✓ Nytt org. kart – ny ansatt på utdanning og ny på marked 
✓ Terminliste internasjonalt – OL kolliderer med NM, når skal da NM arrangeres? 
✓ Fluorforbudet – innføres nå i USA og Europa til sommeren. 
✓ Kostnadsbesparende tiltak – gruppearbeid med oppfølging av hjemmeoppgaver  
✓ Mye tekniske spørsmål og oppfølging av dette 
✓ Gjennomgang terminliste 
✓ Helseattest, ernæring 
✓ Fremtidig landslagsstruktur 

 
✓ Hopp – ikke tilstede 

 
Vedtak: referat styremøte nr. 1 godkjent samt orienteringer fra høstmøtet 2019 tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi 

• Egen økonomirapport sendt ut i forkant. Kort gjennomgang av adm. sjef 

• Budsjettprosess 2020 – komiteene og hovedstyret forbereder og igangsetter 
budsjettprosess for 2020, gjennomgang og diskusjon i desembermøtet. 

 
Vedtak: orienteringer ang. økonomi tas til etterretning 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene 

• Hver komite fortalte kort om aktiviteten i høst samt planer for første del av vinteren.  
✓ Hopp – mye aktivitet, senest kretssamling på Evje i helgen, har også hatt samling i 

Sandrip. NM til helgen i Midtstua, 4 hoppere + lag 
✓ Planlegger barmarksamling felles i månedskifte nov/des, dette pga. at snønett er 

lagt i hoppbakkene og gjort vinterklare. 
✓ KM Sandrip 2020, terminliste klar og sendes klubbene for endelig godkjenning 
✓ Langrenn – utsatt komitemøte pga. episode på Lillehammer, skal ha dette 

kommende uke. KM del I Otra IL, KM del II LK forespør en klubb. Samlinger – 
mye soneaktivitet i høst og høy aktivitet, mange rulleskirenn, trenerkurs Sauda 
kommende helg med 15 deltakere 

✓ Alpint – gjennomført stor kretsamling i Hintertux (100 stk.), litt utfordringer med 
tanke på tidlig stenging av Fonna. Terminliste vedtatt, Sauda KM tekniske 
disipliner, Hovden KM superkombi. Samling Hovden og Rjukan. TD kurs i 
regionen ifbm. Haukelisamlingen. FIS renn Hovden januar 2020. 
 

Forslag til vedtak: orienteringer fra komiteer tas til etterretning 
 
Sak 4. Klubbundersøkelsen Norges Skiforbund 2019 

• Hvert 4. år lages det en klubbundersøkelse som sendes ut i hele organisasjonen. Denne 
danner også et visst grunnlag for hva skiforbundet skal prioritere i sin neste periode. 
Undersøkelsen brytes også opp via svar fra de ulike kretsene. Adm. sjef gjorde et utdrag 
med de viktigste emnene som omhandler vår skikrets. Dette ble kort gjennomgått i møtet. 
 

Vedtak: svarene fra NSF klubbundersøkelse gir oss et grunnlag for hva klubbene ønsker og mener 
basert på direkte tilbakemeldinger. Skikretsens styre ønsker å gå litt dypere inn i tallmaterialet. 
Adm. sjef ser på muligheten for å hente ut detaljer og evt. avvik i ulike fokusområder der vår krets 
utmerker seg spesielt fra resten av landet. Dette fremlegges i desembermøtet 

 
Sak 5. Skistipend 2019 

• Forslaget på kandidater sendes ut fra adm. sjef i en mail til styrets medlemmer, saken 
diskuteres deretter elektronisk og vedtak fattes og protokolleres. Vinnere tilskrives og det 



 
 

oppfordres av den enkelte fagkomite og finne en passende anledning for overrekkelse av 
diplomet. 
 

Vedtak: skistipend 2019 tildeles utifra vedtak i eget styremøte (mailmøte) 
 
Sak 6. Neste styremøte 
 
Vedtak: styremøte skikretsen arrangeres onsdag 4/12 kl. 1800-2200. Dette avholdes som 
skypemøte og det sendes egen innkalling i outlook. Møteformen fungerer veldig bra, men vi ser 
også viktigheten av å møte fysisk i fremtiden. 
 

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


