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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  

• Ref. styremøte nr. 11 2019-2021 - godkjent 

• Ref. koronaveileder og åpning av skiidretten pr. 23. februar 2021. Samt styrevedtak NSF 
rundt region. I tillegg kom det inn punkt om at personer over 20 kan delta i konkurranser 
dersom det skjer i egen kommune. 

• Fremtidige skiutviklere NSF – regional delfinansiering.  
✓ Kretsleder orienterte kort rundt arbeidet i prosjektgruppen og utkast sendt til 

kretsledere 
✓ Skikretsstyret hadde en generell diskusjon rundt en fremtidig finansieringsmodell 
 

Vedtak: orienteringer tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi  

• Regnskapsrapport pr. 05.03.2021 sendt ut i forkant. Lite bilag generelt pga. nedstenging. 
Team Elon vest har hatt tilnærmet normal aktivitet og det gjenspeiles også i regnskapene 

• Ingen større utgifter og vi venter fortsatt på konklusjonen rundt krisepakke 4 fra 
regjeringen (Lotteritilsynet). Når det gjelder momskompensasjonen varer og tjenester, er 
det ikke kommet signaler fra NIF om hvordan dette skal utføres for regnskapsåret 2020. 

• Skipakker og rekruttski hopp er kjøpt inn ref. styrevedtak og konkurranse på nett. 
 

Vedtak: regnskapsrapporter tas til etterretning og det blir en større regnskapsrapportering til 
neste styremøte. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  

• Hopp 
✓ Har arrangert ett renn siden sist møte, snøen er i ferd med å forsvinne. Snart i gang 

med plastsesongen 

Referat styremøte nr. 12 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 9. mars kl. 1800-2000 
Sted: Teams 
 



 
 

✓ KM utsatt inntil videre, se egen sak felles for skikretsen 

• Alpint 
✓ Det rapporteres om mye aktivitet i klubbene, spesielt i de siste to vinterferieukene 
✓ Helge Andersen ansatt som ny kretstrener fra 01.05.2021, egen utleieavtale med 

Voss alpin. 
✓ FIS renn går som normalt 
✓ KM, se egen sak felles for skikretsen 

• Langrenn 
✓ Kun arrangert to renn etter gjenåpning 
✓ Regioncup utsatt til sent april 
✓ Flere LK møter med alle LK-ledere i Norge rundt regionrenn, NM junior m.m. 
✓ SØLV til Aron Åkre Rysstad i U23 VM sprint – gratulerer 
✓ Mye bra resultater generelt i NC  
✓ Ønsker mulig regionmesterskap rulleski 
✓ Mulig utvidelse av Blink 2021 med en dag 
✓ KM, se egen sak felles for skikretsen 

 
Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning. Egen felles sak rundt KM og presisering 
rundt arrangement i skikretsen 
 
Sak 4. Skikretstinget 2021  

• Melding om tid og sted er publisert på nett, evt. digital gjennomføring 

• Valgkomiteen har konstituert seg og er i gang med sitt arbeid, ligger også på nett. Flere har 
blitt kontaktet allerede og alle vil bli kontaktet i løpet av kort tid. 

• Beretning fra tingperioden fra hver komite, må være adm. sjef i hende senest 1. mai 

• Innledning fra leder – innen 1. mai 

• Adm. sjef lager beretning utenom med de naturlige poster som skal være i en beretning 
samt KM medaljører alle grener i perioden 

• Publisering av tingdokumenter på nett senest 1 uke før tingstart 

• Ved digital gjennomføring så arrangeres skikretstinget onsdag 2. juni kl. 1800-2000. 
Hvilken digital plattform som skal brukes gjøres i samarbeid med NSF 

• Utmerkelser – utsettes til neste styremøte https://www.skiforbundet.no/ars/om-
skikretsen/statutter-utmerkelser/  
 

Vedtak: skikretstinget er foreløpig oppsatt som et fysisk møte i Valle 29. mai. Mest sannsynlig vil 
dette bli avholdt digitalt. Dato for dette blir onsdag 2. juni kl. 1800-2000. Endelig avgjørelse på 
fysisk/digitalt møte tas senest i uke 12. 

 
Sak 5. Skiforbundets ting 2021  

• Arrangeres 11-13 juni 2021 Ålesund. Her må vi bare avvente koronasituasjonen i Norge. 

• Skistyret i NSF skal fatte endelig vedtak om møtet skal avholdes fysisk eller digitalt i uke 12 
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/3/skitinget-utsatt-til-2021/  
 
Sak 6. Presisering fra skikretsen, vedr. avlysning av KM og arrangement generelt 
 
Vedtak:  

• Km alpint og langrenn som skulle vært arrangert på Hovden 13-14 mars, blir begge 
arrangert som et vanlig kretsrenn og får ikke KM status. Dette fordi vi har flere 
kommuner med strengere smittevern tiltak i skikretsen, enn de nasjonale. Samtidig har 
kommuneoverlegen i Bykle gitt sin klare anbefaling at personer fra kommuner med slike 
tiltak ikke får delta på rennene 13-14 mars. 

https://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/statutter-utmerkelser/
https://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/statutter-utmerkelser/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/3/skitinget-utsatt-til-2021/


 
 

• Skikretsen ber også klubber som har sin medlemsmasse fra flere omkringliggende 
kommuner enn sitt opprinnelige tilholdssted (hjemkommune for klubben) at disse selv tar 
ansvar for å informere om at man operer som en samlet klubb og at reglene gjelder for 
hele klubben, uavhengig av bostedsadresse. Unntaket er utøvere som har sitt 
daglige tilholdssted ved videregående skole med skilinjer og skigymnas og 
som ikke har restriksjoner i sin skolekommune med tanke på smitte. 

• Vi anbefaler fortsatt klubber å avholde kretsrenn, samt mye lokal aktivitet. Det er ingen 
kjente smittetilfeller innen arrangement for skiidretten, lokalt eller nasjonalt, siden 
pandemien startet mars 2020 

• KM hopp er foreløpig utsatt og vil mest sannsynlig avholdes på plast senere i sesongen. 
Hoppkomiteen vil komme tilbake til dato og sted for dette. De vil også gjerne ha med 
voksne/veteraner slik at hele miljøet kan samles til felles hoppglede. 

• KM alpint vil da utsettes og alpinkomiteen vil se an smittesituasjonen fortløpende, før de 
setter opp nytt KM tekniske disipliner. 

• KM langrenn del I vil utsettes og langrennskomiteen vil se an smittesituasjonen 
fortløpende for de setter opp forslag om ny dato og sted for avholdelse. 

• Ellers forholder man seg til koronaveilederen som oppdateres etter hvert som det 
kommer nye nasjonale retningslinjer:  
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/  

 
 
 

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

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/

