
Styreseminar Agder og Rogaland 
Mandag 2.september 2019 
 
17.00-17.30 Introduksjon og presentasjon 
  Motivasjon, forventninger 
 
17.30-17.50 Roller og ansvar 
  Styret, grenkomite, adm. 
  Kort informasjon om NSF 
 
17.50-18.00 Økonomi (Petter) 
 
18.00-18.15 Pause 
 
18.15-19.00 Prioritering av oppgaver kommende sesong  
  Se opp mot handlingsplan 
  15 min grupper – AU/Grenledere 

- Hva er det viktigste skikretsstyret skal ta tak i kommende sesong? 
- Hva er det viktigste grenkomiteene skal ta tak i kommende sesong? 

 
AU: tas med inn i konkretisering HP 
Gren: tas med inn i neste grenkomitemøte på samme måte 
 
19.00-19.15 Fordeling av ansvarsoppgaver 
  Hvem ønsker å ha ansvar for hvilke prioriteringer 
 
19.15-19.30 Oppsummering og veien videre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra HP 2017-2020 

Skikretsen skal kartlegge skiklubbenes behov og på bakgrunn av det tilby utviklingskurs for klubbutvikling, 
klubbledere og under ledere i skiklubbene 

 Ansvar Frist Status 

Alle klubber skal gjennomføre klubbutviklingsprosess i løpet av 
planperioden 

Kretskontor Kontinuerlig  

Skikretsen skal tilby TD/dommerkurs, aktivitetslederkurs, trenerkurs 1 og 2 og andre instruktørkurs 

 Ansvar Frist Status 

Trenere med kretsoppgaver skal delta på skiforbundets årlige 
trenerseminar 

Grenkomite Årlig  

Skikretsen skal bidra til aktiv medlemskontakt gjennom digitale kanaler 

 Ansvar Frist Status 

Kretsaktivitet skal ligge tilgjengelig på skikretsen sin hjemmeside og 
facebook side fortløpende gjennom året. 

Kretskontor Kontinuerlig  

Kretstrener har oppdatert kontaktliste med alle relevante 
trenere/ledere i klubbene 

Kretskontor Kontinuerlig  

Alle klubbene har oppdaterte facebook sider for deling av 
informasjon. Andre sosiale medier kan brukes i tillegg 

Kretskontor Kontinuerlig  

Skikretsen skal være proaktive i informasjon og kommunikasjon til regionale sportsjournalister 

 Ansvar Frist Status 

Tilrettelegge informasjon via hjemmesiden og facebook slik at dette 
er tilgjengelig 

Kretskontor Kontinuerlig  

Skikretsen skal være en godt synlig idrettsaktør i fylket 

 Ansvar Frist Status 

Skikretsen skal velge ut to ulike idrettslige fora som fremmer 
aktiviteten og gir positive ringvirkninger 

Bent/Linn Årlig  

Skikretsen skal innføre og trene på rutiner for å håndtere en krisesituasjon ved alle typer arrangementer 
og samlinger, herunder mediehåndtering 

 Ansvar Frist Status 

Klubber som blir tildelt nasjonale renn og mesterskap skal følge NSF 
krav om krisehåndtering 

AU (Pål) Årlig  

Skikretsen skal aktivt arbeide for å redusere kostnadsnivået i skiidretten gjennom holdningsskapende 
arbeid i skiklubbene 

 Ansvar Frist Status 

Avtaler med kommersielle anlegg som sikrer rabaterte heiskort AK   

Fluorforbud i lave aldersklasser Nils Kontinuerlig  

Utarbeide foreldrevettregler som setter utøver i fokus i forhold til 
utstyrskostnader 

Kretskontor   

Skikretsen skal arbeide for å finne rimelige løsninger knyttet til reise og opphold i forbindelse med renn og 
mesterskap 

 Ansvar Frist Status 

Sørge for at samlinger baserer seg på selvhushold, fremfor dyre 
hoteller og restaurantbesøk 

Grenkomite Kontinuerlig  

Skikretsen skal bidra til og være pådriver for at skiklubbenes behov sikres ved tildeling av midler gjennom 
idrettsrådene 

 Ansvar Frist Status 

Gi informasjon om viktigheten av årlig samordnet Rapportering for 
å motta lokale aktivitetsmidler via idrettsrådet 

Kretskontor Årlig  

Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid skal til enhver tid danne grunnlaget for Skikretsens arbeid 
for en ren idrett 

 Ansvar Frist Status 

Alle utøvere og trenere på kretsens utvidede opplegg samt 
skigymnas skal gjennomføre REN-UTØVER, og sende Diplom til 
kretstrener 

Grenkomite Kontinuerlig  

Alle KM arrangører skal gjennomføre rent idrettslag Kretskontor Årlig  



Skikretsens organisasjonsutvikling skal skje gjennom organisasjonsopplæring av tillitsvalgte 

 Ansvar Frist Status 

Alle tillitsvalgte i skikretsen skal delte på årlig styre seminar Kretskontor Årlig  

Videreformidle idrettskretsenes grunnleggende opplæring for 
tillitsvalgte i idrettslag 

Kretskontor Kontinuerlig  

Gjennomsnittlig andel kvinner i styrer, komiteer og utvalg skal være i henhold til idrettens lovverk 

 Ansvar Frist Status 

Gi informasjon om lovmessige pålegg rundt andel kvinner i styrer til 
valgkomiteen 

Kretskontor Høst 2020  

 
 
 
 
 

INNSPILL FRA STYREMØTE 2.SEPTEMBER 2019 - ikke i HP 

Andre prioriterte områder/tiltak 

 Ansvar Frist Status 

Utdanning     

Rekrutttering    

Spons/økonomi klubb?    

    

    

    

    

 
Hva er det viktigste skikretsstyret skal ta tak i kommende sesong? 

- Utdanning: trenere, TDer… (få folk til å møte opp) 
- Tilrettelegge for et (aktivitets)tilbud for «alle» (grupper vi ikke når i dag) 

o Fasilitere lokalt 
o Både aktivitet og frivillighet (tilhørighet, mening, identitet) 
o  

- Kostnader 
- Rekruttering 
- Bistå klubb ift drift av klubben 
- Informasjon: hva kan krets bistå klubb med 
- Politisk påvirkningsarbeid 
- Sponsorarbeid – bistå klubb? 
-  

 
Hva er det viktigste grenkomiteene skal ta tak i kommende sesong? 

- Rekruttering 
- Tålmodighet i barne- og ungdomsidretten? 
- Oppfølging av utøvere «på vei opp» 

Telenor Karusellen – overgang til å bli med i organisert aktivitet / i klubb 


