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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) 
Øivind Naper   AK nestleder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder  
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Linn Wold   AK leder 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon (20 min) 

• Ref. styremøte nr. 10 2019-2021 - godkjent 

• Ref. koronaveileder og evt. nye retningslinjer – ingen nye retningslinjer pr. 09.02.2021, 
mulig pressekonferanse rundt idretten 10.02.2021. 

• Diverse informasjoner kretsleder 
✓ Stor gratulasjon til våre utøvere som er tatt ut til VM, junior VM og U23 VM 

langrenn. 
✓ Koronaveileder – stort fokus i hele NSF systemet, nøktern optimist til evt. 

gjenåpning. Flere utbrudd ulike plasser i Norge den siste tiden og spesielt den nye 
virusvarianten. 

✓ Kort info. om Jesper sine flotte prestasjoner og fokus på pengepremier for 
parautøvere kontra funksjonsfriske. 

✓ Kretsutvalget – har jobbet med tema «skiutviklere». Behovet fra kretsene er 
innhentet og er under bearbeidelse. Kretsutvalgets innstilling vil oversendes 
kretsledere. Legges opp til en deling av utgifter mellom NSF/krets/region. Bør ha 
en varighet på 3 år. Ikke det store fokuset i denne perioden, men vil nok bli en sak 
på NSF skiting og mulig oppstart høst/vinter 2021. 

 
Vedtak: orienteringer tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi (30 min) 

• Årsregnskaper 2020 – regnskaper er sendt ut i forkant til styrets medlemmer. 
 

✓ Konsernregnskap viser et overskudd etter finans på 850 000,- 
✓ Detaljert pr. avdeling viser det følgende: 

 

Referat styremøte nr. 11 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 9. februar kl. 1700-1900 
Sted: Teams 
 



 
 

✓ Hovedstyret = 233 000,- 
✓ Hopp = 28 800,- 
✓ Langrenn = 175 000,- 
✓ Alpint = 117 000,- 
✓ Team ELON Vest = 294 000,- 

 
Vi har mottatt 288 000,- i ulike koronatiltak (lotteritilsynet) på avlyst aktivitet i 2020, dette er skilt 
ut som egne poster i avdelingene samt på egen linje i totalregnskapet. Andre støtteordninger har 
bestått og økt noe i 2020. 
 
Mulig at vi må se på hele koronaperioden gjennom to regnskapsår 2020 og 2021 når vi er ferdige 
med pandemien. Vi vil jo gjerne bruke våre midler på å skape mest mulig aktivitet, men det er ikke 
så enkelt når myndighetene har satt sine klare føringer for hvordan vi skal drive i Norsk idrett og 
norsk skiidrett spesielt i denne tunge tiden.  
 
Det positive er at vi har gode økonomiske rammevilkår for fremtiden. Det negative er hvor mange 
utøvere har vi mistet pga. pandemien og nedstengingen? Dette er noe klubber og lag, særkretser og 
forbund er veldig opptatt av.  
 
Det er lovet nye tiltakspakker fremover. Det har vært anbefalt å gjennomføre arrangement fremfor 
avlysning via kulturminister Raja. I det siste har man jo da ikke kunne hatt aktivitet overhodet. Nye 
retningslinjer for koronatilskudd for idretten er i disse dager en viktig sak for alle særidrettene sett i 
lys av Raja sin henstilling om å arrangere med strenge restriksjoner (få deltakere) tidligere i vinter 
og at vi nå ikke har kunnet arrangere overhodet. Vi håper og tror at det blir tilnærmet lik løsning vi 
hadde før jul slik at alle som ble tvunget til avlysning også kan motta tilskudd på tapte budsjetterte 
inntekter. 
 

• Når det gjelder momskompensasjonen – så har de aller fleste i Norsk idrett et dramatisk 
omsetningsfall, også vi. Hvordan skal dette reguleres for regnskapsåret 2020? Bruke 2019 
tall i en prosentvis fordeling og så 2020 for en annen del? Mange spørsmål, men egentlig få 
som vet noe enda. Dette vil nok bli et tema utover våren og sommeren 

 
Vedtak: regnskap Agder og Rogaland Skikrets 2020 godkjennes og oversendes revisor for endelig 
godkjenning. Kommentarer til regnskap 2020 som protokolleres: skikretsens 
overskudd 2020 vil ses opp mot regnskapstall 2021. Skikretsen vil fremover bruke 
av overskudd/egenkapital til å styrke rekruttering/utviklingsarbeidet i kretsen. 
Overskudd/egenkapital Team ELON Vest er et felles prosjekt som eies av kretsene 
Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Skikrins. Det administrative 
arbeidet samt økonomi og personal styres fra adm. sjef i ARS. Positiv egenkapital 
og overskudd gir dermed også skikretsen et større overskudd, regnskapsmessig. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene (40 min) 

• Hver komite forteller kort om aktiviteten fra forrige møte.  

• Hopp – dessverre er alle renn og samlinger etter nyttår avlyst. Klubbene melder om økt 
rekruttering og god klubbaktivitet (hoppskoler og gode rekrutteringstiltak internt). 
Samtidig meldes det om er akutt behov for mer rekrutteringsutstyr (hoppski med 
langrennsbinding – Excuseski). Egen sak under rekrutteringstiltak. NRK sørlandet gjør 
opptak på Sandrip med hoppskole torsdag 11/2. 

• Alpint – melder også om stor økning i de fleste klubbene. Mye god trening og 
karusellvirksomhet. Alle renn av utsatt til mars/april foreløpig. For enkelte kan det være et 
problem å få til treningstid i anleggene. Forskjellig praksis rundt heiskort i anleggene. 
Favorisering av sesongkort, alt skjer online etc. Dialog klubb/anleggseier er svært viktig, 
med koronatilpasninger. Ansettelse av kretstrener fra 01.05.2021 – info. gitt til styret. 



 
 

• Langrenn – veldig bra i gang med Hovdenrennet og nyttårsrennet med strenge 
smitteverntiltak, så har alt vært nedstengt etterpå. Gledelig at hele kretsen har gode 
snøforhold og mange melder tilbake om økt rekruttering og mye god klubbaktivitet. Alle 
kretsrenn er foreløpig utsatt fremfor avlyst (med unntak av Sesilåmi). KM del I er foreløpig 
flyttet til 13-14 mars og vi planlegger KM del II som en avslutning på Hovden ifbm. Sør-
Vest cup i april. 

• Nasjonale renn har vært arrangert på seniornivå. Meget høyt punktnivå som har gjort det 
utfordrende å få startet, men våre løpere har likevel levert veldig bra, spesielt i sprint. Dette 
har også resultert i uttak VM Sivert, U23 VM Aron og junior VM Tuva – GRATTIS!! Sivert 
har også deltatt i WC Sverige før avreise til VM. 

• Eget skriv fra langrennslederne i alle 16 skikretser der vi ber om at skiidretten gjenåpner, 
slik at vi igjen kan arrangere skirenn. 

• Møte styringsgruppe Team ELON vest – mye bra, men dessverre litt utfordringer på 
damesiden. Dette gjør at vi ikke stiller med damer på NC Førde kommende helg. 

• NRK Rogaland gjorde opptak på Ålgård med mange barn på ski denne uken. 
 

Forslag til vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Rekrutteringstiltak (20 min) 

• Hva kan vi som skikrets gjøre for å stimulere til gode rekrutteringstiltak i egen krets, 
spesielt med tanke på pandemien vi er og har vært en del av i lang tid? 

• Flere klubber melder om økt rekruttering og gode klubbarrangementer, kombinert med 
gode snøforhold generelt.  

 
Vedtak:  

• Skikretsen iverksetter en egen klubbkonkurranse rundt distansekortet på nett etter mal 
fra Akershus Skikrets. Premier til de tre beste er skipakker (skileik) a‘ 10 000,- 
Konkurransen varer fra 01.01.2021-15.04.2021. 

• Eget rekrutteringstiltak innen hopp – skiklubbene melder om økt rekruttering, men sliter 
samtidig med at de mangler rekruttski (med langrennsbinding). Det er kun en plass i 
Norge som produserer dette og adm. sjef i samarbeide med HK leder tar kontakt med 
NSF hopp for å sikre leveranse av ski. Legges opp til et spleiselag mellom klubb/krets/HK. 

• Langrenn – fokus også på eldre løpere som ikke kommer inn på Team ELON Vest etter 
endt juniorløp, ref. SUM modellen. Vil innby til samtaler med nabokretser om et eget 
seniortilbud med hjelp fra de involverte skikretser. 
 

Sak 5. Skikretstinget 2021 

• I utgangspunktet så avholdes skikretstinget i Valle 29. mai, men dette kan også avholdes 
digitalt uken etter, på en ukedag ref. pandemien, som ble vedtatt på forrige styremøte. 

• Valgkomiteen kontaktes og bes om å iverksette sitt arbeid. Lister over alle tillitsvalgte med 
kontaktinfo. oversendes. 
 

Sak 6. Neste møte 

• Styremøte nr. 12 2019-2021 avholdes via Teams tirsdag 9. mars kl. 1800-2000. 
 
 

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


