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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 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon (40 min) 

• Ref. styremøte nr. 9 2019-2021 - godkjent 

• Info. diverse rundt HSG og alpint spesifikt – fra styremedlem i HSG Petter Furseth 

• Info. fra kretsleder, NSF utvalg og prosess skiutviklere 
✓ Kretsutvalget som ledes av Pål A. Bergh har avgitt sin innstilling og mesteparten ble 

vedtatt i NSF skistyre. Eget punkt om skiutviklere ref. fokus på bredde og rekruttering. 
Pga. korona og litt fremtidig usikkerhet vil NSF styret se på muligheter rundt denne 
saken. Det vil bli ansettelser av skiutviklere i en eller annen form for å styrke 
rekrutteringsarbeidet på klubb/krets. Hvordan dette evt. skal finansieres og 
gjennomføres i praksis vil bli diskutert på nyåret. Kretsene vil også bli hørt i denne 
prosessen og alle har kommet med sine innspill for en fremtidig løsning. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 

Sak 2. Økonomi (70 min) 

• Regnskapsrapporter pr. 08. desember 2020 – utsendt i forkant. Gjennomgang v/adm. sjef  

• Våre søknader om kompensasjon via Lotteritilsynet ligger som egne poster i 
regnskapsoversiktene og er fremhevet på hver avdeling. Pengene er på konto og bokført på 
2020. 

• Blir et vesentlig overskudd for 2020 i alle avdelinger. Dette er en trend i hele idrettsnorge. 
Koronasituasjonen gjør at vi har hatt mindre aktivitet og gode støtteordninger. Vi legger 
derfor opp til mer aktivitet og økt bruk av egenkapital for 2021 budsjett. 

• Momskompensasjon vare og tjenester 2019. 363’ som blir overført vår konto snarest mulig. 
Budsjett var 350’ 
 
 
 

Referat styremøte nr. 10 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 15. desember kl. 1700-2000 
Sted: Teams 
 



 
 

• Budsjettbehandling 2021: 
✓ Forslag budsjett hovedstyret samt hver komite, utsendt i forkant med unntak av 

alpint som trenger litt ekstra tid i og med at kretstrener er på reise og han sitter på 
de økonomiske detaljene rundt hver samling for 2021. 

✓ Prosjekt rekruttering ble diskutert. Hvert styremedlem kommer opp med inntil 3 
forslag blant barn og unge til neste møte 

✓ Fokus rekruttering ble synliggjort i hovedstyrets budsjett samt alle grener med økt 
fokus på arrangement/samling for de yngste som skaper økt rekruttering i 
klubbene og fokus på skisportens gleder og skileik spesielt. Mulig egne 
fellessamlinger etter at samfunnet åpner opp igjen, der skikretsen og eller gren kan 
bistå med midler for å senke terskelen ved inngang til sporten og eller bistå ved å få 
ned kostnaden rundt egne samlinger der barn er i fokus. 

✓ Budsjett hovedstyret leger opp til et underskuddbudsjett på ca. 100 000,- 
✓ Budsjett langrenn legger opp til et underskuddbudsjett på ca. 40 000,- 
✓ Budsjett hopp legger opp til et underskuddbudsjett på ca. 15 000,- 

 
Forslag til vedtak: Regnskapsrapporter tas til etterretning. Budsjett 2021 vedtas med endringer 
gjort i styremøte og enda sterkere fokus på rekruttering som synliggjøres i oversiktene.  
 
Sak 3. Orientering fra komiteene (30 min) 

• Hver komite fortalte kort om aktiviteten fra forrige møte.  

• Fokussaker – terminliste, lokal aktivitet, samlinger, rekrutteringstiltak 

• Langrenn: 
✓ Nye retningslinjer fra sist styremøte, en del innskrenkninger og ny koronaveileder. 
✓ NC langrenn sesongen 2021 og Hovedlandsrenn 2021 – avlyst 
✓ Lite utenlandsreiser og økt landlagsdeltakelse på Beitostølen og Lillehammer. Flere 

av våre utøvere fikk ikke delta pga. begrensninger rundt FIS punkter. Meget sterke 
resultater i sprint. 

✓ Hovdenrennet arrangert under strenge smittevernregler – ble en suksess 
✓ Regionsamarbeid junior og senior – egen cup pga. bortfall av Norgescup. Eget 

mesterskap 15-16 år på Voss for kretsene Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane. SørVest norsk mesterskap. 

✓ Hektisk møtevirksomhet med NSF i perioden, LK ledere og NSF samt skikrets 
adm. 

• Hopp: 
✓ Stor samling avholdt i Skien, med fokus på rekrutter og sosialt og alternative 

aktiviteter. Huka samlingen ble dessverre avlyst pga. Covid-19. 
✓ En utøver i NC Huka neste helg, Lukas prøvehopper. 
✓ Trener ansettes på kontrakt med rimelig små midler 
✓ Terminlisten vinteren 2021 er klar og på nett 

• Alpint: 
✓ Hele samlingsplanen i høst ble fulgt, men dessverre måtte snøsamlingen på 

Haukeli avlyses pga. snømangel 
✓ Flott samling på Hovden, 4 dager med bra forhold og godt utbytte 
✓ 7 påmeldt til trenerkurs – må dessverre utsettes da trener/kurslærer måtte reise på 

FIS renn etter endringer i FIS kalender. 
✓ TD oppsett for alle renn i vinter er klar og utsendt 
✓ HSG saken – er diskutert i AK og man følger saken tett og gjør sine vedtak ut fra 

situasjonsbilde. 
 

Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
 



 
 
 
Sak 4. Skikretstinget 2021 (20 min) 
Styret har tidligere signalisert muligheten for å avholde skikretstinget i forkant av skitinget i 
Ålesund juni 2021. Mai måned ble foreslått. Vi vet lite om hva den nærmeste tiden bringer rundt 
smittesituasjonen, men at samfunnet gradvis kan åpnes mo normalen igjen mot sommeren. 
Avholdelse av skikretsting 2021 kan da gjennomføres i mai måned. Forslag om at dette gjøres som 
ved skikretstinget i 2019 med et relativt kort skiting med sine forhandlinger, etterfulgt av grenvise 
fagmøter. Forslag om at dette avholdes en sentral plass i kretsen som de fleste kan komme seg til 
med bil og uten overnatting. Hvis smittesituasjonen fortsatt er uavklart, vil enten kretstinget flyttes 
til høsten 2021 evt. avholdes digitalt. 
 
 
Vedtak: skikretstinget 2021 avholdes lørdag 29. mai i Valle. Følger samme mal som i 2019. 
Relativt kort skikretsting med aktuelle saker, etterfulgt av grenvise fagmøter. Alle skal kunne 
komme seg frem og tilbake uten overnatting. Hvis det fortsatt skulle være begrensninger pga. 
Covid-19, så vil man istedenfor finne en ukedag påfølgende uke og arrangere dette digitalt. 

 
Sak 5. Presisering av vedtak rundt deltakelse i skikretsen renn pga. covid-19 

• Vi har tidligere meddelt våre arrangører at våre renn endres til kretsrenn og at disse kun er 
åpne for utøvere fra Agder og Rogaland Skikrets, samt utøvere som har 
studieplass/bostedsplass i vår krets. Foreløpig gjelder dette frem til 31.12.2020. Siden vi 
kun har hatt Hovdenrennet så langt, er det viktig å komme med en presisering om at dette 
gjelder alle grener og ikke kun langrenn. 
 

Vedtak: Alle renn i skikretsen endres til kretsrenn. Renn i kretsen innen alle grener er kun åpent 
for utøvere fra Agder og Rogaland Skikrets og eller de som har studieplass/bostedsplass i vår 
krets. Vedtaket gjelder i første rekke frem til og med 31.12.2020, men kan forlenges i lys av nye 
retningslinjer og anbefalinger fra NSF, samt oppdatert koronaveileder på NSF sine hjemmesider. 
Regioncup langrenn 2021 er et eget prosjekt mellom tre skikretser pga. bortfall av Norgescup 
2021 og er foreløpig unntatt reglene. 
 
Sak 6. Neste styremøte 
 
Vedtak: neste styremøte arrangeres 9. februar kl. 1700 -1900 via Teams 
 
 

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


