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Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 2 2019-2021 - godkjent 

• Info. fluorforbud alle grener FIS 2020-2021 sesongen 
➢ Skal jobbes aktivt med kontrollmetoder og reglement slik at implementeringen skal 

skje enklere. Arbeider også tett med leverandører. 

• Omorganisering adm. Ullevål – kort info. 
➢ Generalsekretær har avholdt møte med adm. sjefer ang. omorganisering på Ullevål 

i NSF sentraladm. Nytt organisasjonskart presentert med ulike avdelinger, bortfall 
av stillinger m.m. Er fortsatt i prosess og ny organisasjon blir presentert på nyåret. 
 

Vedtak: orienteringer tas til etterretning 
 

Sak 2. Økonomi 

• Egen økonomirapport sendt ut i forkant 
 

➢ Regnskap for alle avdelinger gjennomgått, samt sett opp mot tilsvarende periode 
for 2018. Resultater generelt er bedre enn budsjett. I utgangspunktet er ikke dette 
ønskelig, men flere faktorer har gjort at dette skjer for 2019. Vi har sjeldent usikre 
inntekter samt at vi på utgiftssiden legger inn litt handlingsrom. 

 

• Forslag budsjett 2020 Hovedstyret, langrenn og hopp – ingen større utfordringer 
budsjettmessig. Alle legger opp til et budsjett som balanserer +-0. Alpint sitt budsjett er 
ikke klart. Dette sendes styrets medlemmer i løpet av 1 uke. Forklaring/kommentarer til 
evt. avvik gis. Styrets medlemmer godkjenner da via mailkorrespondanse. 

Referat styremøte nr. 3 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: onsdag 4. desember kl. 1800-2115 
Sted: Skypemøte 
 



 
 

• Det er varslet at NSF vil fordele ekstra midler til kretsene i 2020, samtidig har vi også fått 
beskjed om at vi skal budsjettere på vanlig måte. Skikretsen styre vil derfor ta opp budsjett 
2020 til revisjon når evt. vedtak i NSF skistyre vedrørende ekstra overføringer til krets blir 
gjennomført. 

 
Vedtak: gjennomgang av regnskapsrapporter tas til etterretning. Budsjett hovedstyret, langrenn 
og hopp godkjennes. Budsjett alpint leveres innen 1 uke og sendes til styrets medlemmer for 
godkjenning. Evt. revisjon av budsjett 2020 gjøres når NSF skistyre gjør vedtak i egen sak - 
ekstra overføringer til krets fokus rekruttering. 
 
Sak 3. Høringssvar organisasjonsutvalget Norges Skiforbund 

• Styrets medlemmer har fått tilsendt organisasjonsutvalgets foreløpige rapport ang. 
anbefalinger for en mer effektiv og bærekraftig organisasjon. Dette er en politisk prosess og 
et tydelig endringsmandat.  
 

➢ Kretsleder har gitt sine anbefalinger til styrets medlemmer. Saken ble diskutert i 
plenum. 

➢ Langrenn – litt skeptisk til at grenene ikke er foreslått i nytt NSF styre 
➢ AU repr. – tillit til utvalget, noe uenighet vil det være, men totalbudskapet er 

tydelig 
➢ Viktig og være endringsvillig også politisk 
➢ Enkelte fra styret mente at de hadde for liten kunnskap om NSF oppbygning 

sentralt politisk til å kunne gi et endelig svar på hva som er fornuftig for fremtiden 
 

Vedtak: Vi ber om at styrets medlemmer fordyper seg ytterligere i utvalgets grunnlag og gir 
skriftlig tilbakemelding innen onsdag 11/12. Kretsleder og adm. sjef lager et forslag til 
høringssvar basert på tilbakemeldinger. Dette sendes ut til styrets medlemmer for endelig 
godkjenning og sendes NSF i god tid før fristen 6/1 2020. 

 
Sak 4. Orientering fra komiteene 

• Hver komite forteller kort om aktiviteten fra forrige møte samt sesongforberedelser og 
sesongstart. Fokussaker: 
 

✓ Utdanning 
✓ Bredde/rekruttering, samlingsaktivitet 

 
Alpint – trenerkurs gjennomført på Rjukan i samarbeid med Telemark og Vestfold. 11 nye 
trenere fra kurs på fonna i sommer. TD kurs igangsatt på Haukeli forrige helg og som 
avsluttes ifbm. Hovden i farta i januar. Flott samling både på Rjukan og Haukeli, gjenstår 
nå to samlinger på Hovden i desember. Meget god deltakelse på samlingene og dette ser 
veldig bra ut med tanke på rekrutteringene generelt. 
Hopp – stort fokus på rekruttering og fellessamlinger. Aktiv bruk av nytt anlegg på Evje. 
Deltatt på åpen kretssamling med Flying Team Vikersund og Buskerud Skikrets. 1 jente 
med i prosjektgruppa 2022, deltar også i COC renn. Start kretsrenn 5. januar med innlagt 
fellessamling. 
Langrenn – Trenerkurs Sauda med 14 deltakere. Ønskelig med TD kurs i sone øst og RV9. 
Sone vest og delvis RV9 har hatt mye god soneaktivitet, savner søknad til 
langrennskomiteen fra enkelte soner om økonomisk støtte. 
Sesongstart Beito og Gålå for senior med gode resultater, sesongstart Hovden kommende 
helg med mange hundre deltakere lørdag og søndag. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteer tas til etterretning 
 



 
 
Sak 5. Skistipend 2019 

• I skikretsens budsjett for 2019 var det avsatt kr. 30 000,- til utdeling av skistipend. Saken 
har vært diskutert mellom styrets medlemmer pr. mail. Vi har en del meget gode resultater 
i 2018-2019 sesongen, både nasjonalt og internasjonalt. Flere av de foreslåtte kandidater 
tilfredsstiller kriteriene. Samtidig ser vi også at dette kan resultere i litt ulikheter fra år til 
år (resultater) i selve tildelingen. Det er uansett hovedstyret som foretar tildelingen. 
Utøvere kan få prisen flere år, såfremt resultater tilsier dette. Stipendet ble i sin tid 
opprettet for å ha fokus på seniorløpere og eller løpere om aspirerte til senior (toppidrett) 
 

➢ Styrets medlemmer diskuterte litt rundt revisjon av fremtidige kriterier for 
stipendet. For sesongen 2018-2019 fremstod skikretsen med en rekke meget gode 
resultater både nasjonalt og internasjonalt 
 

Vedtak: Skikretsen stipend for 2019 tildeles følgende: 
 

➢ Jesper Saltvik Pedersen Plogen SK alpint – tosifret antall WC seier og flere 
sammenlagtkuler i verdenscup alpint para. Tildeles kr. 10 000,- 

➢ Sivert Wiig, Gjesdal IL langrenn – finale U23 VM sprint og 8. plass WC 
Drammen sprint. Tildeles 10 000,- 

➢ Aron Åkre Rysstad, Valle IL langrenn – vinner VM mønstring 2019, finale i VM 
junior sprint. Tildeles 5000,- 

➢ Linn Ravndal, Gjesdal IL langrenn – vinner NM junior 5 km klassisk kvinner 19-
20 år. Tildeles 5000,- 
 

• Vinnere tilskrives og beløpene utbetales til oppgitt konto. Skikretsen tilstreber og foreta 
utdeling av stipendet med diplom ifbm. arrangement i løpet av vinteren der utøverne er 
tilstede og kan få fortjent heder fra sine egne. 

 
Sak 6. Klubbundersøkelsen Norges Skiforbund 2019 

• Oppfølging av klubbundersøkelsen 2019 – adm. laget et nytt oppsett som gikk grundigere 
inn i selve undersøkelsen, og så på spesifikke avvik for vår skikrets – kontra resten av 
landet. Resultatet blir nå også brukt som mal for de andre skikretsene. Her kan også den 
enkelte gren bruke resultatene aktivt for å tilfredsstille sine klubber ytterlige med tanke på 
ønsker og behov. 
 

➢ Ingen større avvik kontra resten av skinorge. Gode på rulleski og anlegg og til dels 
arrangement (sommerstid). Hvordan skape økt rekruttering og hindre frafall? Det 
kan se ut som om vi klarer og holde litt ekstra på ungdommen for evt. frafall. Kan 
vi arrangere felles KM på tvers av hopp/langrenn? Stikkord som klubbmiljø er 
særdeles viktig – miljø er en faktor som er alpha/omega. Ufarliggjøring og få bort 
forskjellene. Ikke delta på alt i ung alder. 
 

Vedtak: skikretsen tar funnene i undersøkelsen med seg i sitt videre arbeid og grenene spesielt. 
Fokus på rekruttering og gode klubbmiljø vil være hovedfokus for arbeidet i kommende periode. 

 
Sak 7. Neste møte 

• Neste møte onsdag 22. januar kl. 1900 – skypemøte 
 

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


