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

• Ref. styremøte nr. 3 2019-2021 - godkjent 

• Høringssvar NSF organisasjonsutvalg – svar gitt til sekretariat (uavhengig KMPG) 
✓ Kretsleder takket styret for en meget grundig og god prosess, samt konstruktiv 

diskusjon som resulterte i et samlet høringssvar fra vår krets som ivaretok alle 
interesser.  

• Snøforhold i egen krets – flyttinger, endringer etc. 
✓ Adm. sjef viste til NRK intervju ang. snømangel. Ble tilslutt en positiv sak fra 

skisporten i vår landsdel og en forståelsesfull reporter. Hvis snømangelen fortsetter 
utover i februar så vil flere av våre arrangører slite, samt at alle våre 
karusellarrangører i det daglige, vil ha lite og ingen aktivitet.  

✓ Et utsatt renn (langrenn) i Sauda, renn i Sirdal endret til motbakkeløp, flytting av 
KM langrenn til Hovden, to utsatte renn hopp (har arrangert samlinger på plast), 
endring i fartsrenn alpint Hovden.  
 

Vedtak: referat styremøte nr. 3 2019-2021 godkjent, informasjoner tas til etterretning 
 

Sak 2. Økonomi 

• Regnskapsavslutning 2019 

• Alle regnskaper utsendt pr. mail 20. januar til styrets medlemmer, kontrollkomite’ og 
revisor. Bra resultater og solid drift i alle komiteer. Kontroll på alle utgifter. 

• 3-4 bilag har tilkommet i ettertid og dette legges inn i regnskapene som føres på 2019. 
Dette er små beløp som ikke vil påvirke endelig resultat i nevneverdig grad. Regnskapsfører 
oppdaterer og innen 14 dager oversendes endelig regnskap til revisor 

Referat styremøte nr. 4 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: onsdag 22. januar 2020 kl. 1900-2045 
Sted: Skypemøte 
 



 
 

• Godkjenning av regnskaper fra styrets medlemmer, men endringer gitt i møtet. Når 
regnskap er ferdig revidert sendes dette til de instanser som vi er pålagt rapportering. 

• Freestyle har fortsatt en egen konto. Denne avsluttes og beløp tillegges egenkapitalen. 

• Budsjett alpint 2020, styret gikk igjennom tilsendt budsjett alpint. Adm. sjef og AK leder 
gikk igjennom enkeltposter. Alpint budsjett 2020 – godkjent.  

• Det ønskes et notat fra alpinkomiteen som begrunner årets store positive økonomiske 
resultat i alpint. 
 

Vedtak: regnskap Agder og Rogaland Skikrets 2019 godkjennes, med endringer fremkommet i 
møtet. Budsjett alpint 2020 godkjent 
 
Sak 3. Spillemidler utstyr 2019 

• Spillemidler utstyr fra NIF, som tidligere ble utlyst i november måned, er nå endelig klart 
for klubbene. Les melding: 

• Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019. 
• NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir 

onsdag 4. mars 
• Adm. sjef sammen med web ansvarlig i NSF har laget en sak på NSF og kretsidene som 

omtaler dette. Mange klubber har ventet på dette som er en god ordning der inntil 1/3 av 
kostnadene dekkes. Herunder ligger også prepareringsmaskiner 1/3 del av kostnad oppad 
til 300 000,- i støtte. 

• Saken er omtalt på hjemmesider, i sosiale medier samt mail til alle klubbledere. 
 

Vedtak: orientering rundt spillemidler utstyr 2019 tas til etterretning 
 

Sak 4. Orientering fra komiteene 

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

✓ Hopp – utfordringer værmessig. Ett renn avholdt og to utsatt. Renn på Evje og 
Brattåsen ser ut til å arrangeres som planlagt. Gjennomført to kretssamlinger i 
januar, begge på Evje, på plast. Flott opplegg og mange deltakere, mye rekrutter. 

✓ Alpint – Rennsesongen i full gang. To rennhelger avholdt på Hovden. KM 
superkombi ble endret til SSL kombi pga. forholdene. Skal arrangere to rennhelger 
i Sirdal i starten av februar. KM Super G og tekniske øvelser i Sauda i februar, ved 
snømangel så må vi evt. se på flytting til Hovden/Haukeli. Stor rekruttering i 
nesten alle klubber, gledelig økning på kretssamlinger. Egen info. kvalikregler for 
Hovedlandsrenn og landsfinalen – alle renn teller for å sikre god lokal 
renndeltakelse. 

✓ Langrenn – merker et økende press på dårlige snøforhold i lavlandet dessverre. 
Flytting av KM del I på vanlig vis så snøsikre Høgås, til Hovden. 215 deltakere 
lørdag og 210 søndag. Merker at det er litt mindre i de yngre årsklasser, siden 
mange av disse ikke har gått mye på snø i år og at det er litt avstand for mange. 
U23 norgesmester sprint Aron Åkre Rysstad, NM gull junior M17 sprint Mathias 
Holbæk og flere pallplasser og seier i sist NC junior. Resultatmessig nasjonalt er vi 
meget gode om dagen. Team Veidekke Vest presterer som aldri før og det er topp 
stemning. NM Konnerud reddet med snø fra Kongsberg, endringer i rennprogram. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteer tas til etterretning 
 
 

 



 
 
Sak 5. Neste møte 

• Neste møte blir oppsatt som et potensielt møte onsdag 4. mars kl. 1900. Vi vet at dette er 
midt i sesongen og muligens så er noen av styrets personer forhindret. Vi arrangerer kun 
møte hvis vi har saker som bør tas opp, spesielt kan dette gjelde saker fra NSF org. utvalg 
eller annet som krever handling fra skikretsens styre. 
 

Vedtak: styremøte nr. 5 2019-2021 arrangeres onsdag 4. mars kl. 1900 – skypemøte 
 
      
 

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


