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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Bjørg Åkre   Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Linn Wold   AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
 
Bent Jakobsen   Styremedlem (AU) 
Trond Sandberg   HK leder  
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 5 2019-2021 - godkjent 

• Info. kretsledermøtet 16. juni 
➢ Øko. søknader korona, innvilget størsteparten av beløpet. Ca. 4,5 mill til NSF og 14, 

7 mill til Holmenkollen. 
➢ TV avtaler – gjeldende fra 2021. Forhandlet lenge både nasjonalt og internasjonalt. 

Gir gode inntekter for NSF neste 5 årene. 
➢ Org. Utvalget – gjennomgang ved leder Hildrum. Fokus på styrking av krets. 

Kompromiss i styresammensetning. 

• Info. fagmøter NSF 
✓ Langrenn – konsekvenser korona, må spare 8,1 mill i tillegg til ytterligere 

besparelse. Vesentlig reduksjon av opprinnelig budsjett 
✓ Permisjoner 
✓ Elitelag – samlinger utsatt til august, regionale samlinger foreløpig 
✓ Lagsstruktur og uttak 
✓ Regionlagene er svært viktig for NSF langrenn 
✓ Koronaregler 
✓ Bredde, samlinger, felles i grupper med foreldre (husstand) 
✓ Fluor – vedtak felles FIS 
✓ Nye nasjonale kvoteplasser vedtak FIS  
✓ Terminlistearbeid og sesonginfo. Konsekvenser hvis fortsatt korona? 
✓ Webinarer – en stor suksess 

 
Alpint, ingen repr. tilstede 

Referat styremøte nr. 6 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: mandag 22. juni kl. 1900 
Sted: Teams 
 



 
 
Vedtak: styremøte nr. 5 godkjent og informasjoner kretsledermøtet og fagmøte langrenn tas til 
etterretning 

 
Sak 2. Økonomi 

• Regnskap pr juni 2020 – utsendt i forkant. Lite bevegelse pga. corona. Mye bilag og 
fakturering innen langrenn som fikk gjennomført mye av sin sesong. 

• Revidering av budsjett 2020: 
➢ Forslag revidert budsjett hovedstyret 

 
Inntekter – posten inntekter skaleres ned med ca. 125 000,- 
 

• Lavere bingoinntekter pga. nedstenging av lokaler i en periode 

• Økning av momskompensasjonen gitt tall fra 2019 regnskap samt utbetaling fra 2019, men 
like fullt budsjettert mindre enn regnskapstall fra 2019 totalt 

• Lavere klubbkontingent totalt med ca. 25000,- dette pga. lavere innrapporterte tall fra 
klubbene på årets registrering pga. en sjelden snøfri vinter langs kystnære strøk generelt 
sett 

• Kurslærersamling NSF midler – ikke noe i 2020 

• Diverse kurs/prosjekter nedskaleres pga. corona 

• Lavere medlemstilskudd og post 3 tilskudd fra NSF basert på lavere medlemstall 

• Bortfall av deltakeravgift Sesilåmi pga. avlysning – villrein 
 
 
 

Utgifter – posten utgifter skaleres ned tilsvarende inntektssiden, slik at regnskapet totalt sett går i 
balanse 

• Post personal/lønn oppjusteres med ca. 50 000,- pga. corona og at skikretsen tar noe av 
adm. sjef sin permittering ref. kretsledermøtet og vedtak 

• Kurslærersamling NSF midler bortfaller, intet inn og intet ut 

• Litt små justeringer på reiser og møter, da mesteparten av dette tas via teams, men noe vil 
det bli også i 2020 

• Ingen utgifter på skiting 2020 som er flyttet til 2021 

• Post styre og komiteutgifter nedskaleres pga. corona, men satser på møte samlet i Valle 
etter ferien 

• Diverse kurs/prosjekter nedskaleres tilsvarende inntektssiden pga. corona 

• Post inkludering tas bort 

• Post anleggsvirksomhet nedskaleres fra 25000,- til 7500,- (et anlegg) 

• Tap settes til 4000,- (gamle kontingenter) 
 

Totalt sett så balanseres budsjett hovedstyret med 4500,- etter finans. Dette er et nøkternt og 
realistisk budsjett utifra dagens situasjon. Vi har lite usikre inntekter og utgifter og det meste fra 
hovedstyret er faste poster 
 
For de enkelte fagkomiteene så er det lite endring for alpint og hopp som er i full gang med 
samlinger. For langrenn sin del så vil det bli en vesentlig mindre andel i deltakeravgift på 
inntektssiden. Bortfall av siste del av sesong og spesielt Hovdentour. Blink 2020 blir gjennomført 
som et miniarrangement uten de aldersbestemte klassene pga. corona. Totalt sett vil dette gi i 
størrelsesorden 120 000,- i mindre inntekt enn opprinnelig budsjett for 2020. 
 
Vedtak: regnskapsopplysninger tas til etterretning. Budsjett 2020 hovedstyret vedtas med 
endringer. Nytt revidert budsjett langrenn ble også fremlagt i møtet og dette er tilpasset korona 



 
 
og bortfall av en større andel deltakeravgifter. Langrennskomiteen budsjett vedtas med et 
underskudd på 60 000,- Alpint og hopp oppretteholder sine tidligere vedtatte budsjetter. 
 
Sak 3. Samordnet rapportering 2020 

• Årets samordnet rapportering for klubbene, fikk en noe redusert effekt for vår skikrets. 
Aktivitetstallene har en rimelig stor nedgang. Det meste av dette må tilskrives den store 
snømangelen som var i vinter. Mange av våre klubber fikk ikke arrangert lokal aktivitet 
overhodet, da snøen uteble. Pga. permitteringssituasjonen i Skiforbundet var dette heller 
ingen prioritert oppgave for adm. sjefene. Likevel klarte vi å brette opp ermene litt i den 
siste fasen. NSF fikk flere utsettelser fra NIF.  

• Dette vil også få konsekvenser for skikretsen økonomisk i form av reduksjon i tilskudd fra 
NSF. Nytt revidert budsjett tar høyde for denne reduksjonen. 
 

Vedtak: samordnet rapportering tas til etterretning 
 
Sak 4. Orientering fra komiteene 

• Hver komite forteller kort om aktiviteten fra forrige møte. Fokussaker: samlingsaktivitet og 
evt. rennaktivitet sommer/høst 

• Hopp – arrangerer kretsrenn kommende helg i Sandrip 

• Arrangerer storsamling på Evje 1-5 juli i samarbeid med NSF hopp og Otra IL. Et meget 
innholdsrikt program, med høy sosial profil, klatring, rafting og mye hopping. 

• Alpint – samlingene er i full gang. Hovden og Fonna. Ny samling på Fonna igang 19-28 
juni, mange deltakere. 

• Hintertux, alt er planlagt og avtaler er gjort med hotellet og påmeldingskjema er sendt til 
klubbene. Hvis man må i karantene ved hjemkomst, er det lite trolig at det blir tur. 

• Langrenn – regionlag vest i gang med samlinger. OLT sør egen avtale med våre beste 
løpere 

• Kretslag junior i gang med nytt lag. 26 løpere fra store deler av vår krets. Renate Tjetland 
fortsetter som trener samtidig som hun deltar i Ung leder programmet til NSF 

• Alle sonene i gang med sitt arbeid 

• Veldig god søknadsmasse til Hovden Skigymnas langrenn, ny trener Magnus Aarrestad. 
HSG U har 35 deltakere 

• Rulleskisesongen i gang med Gjesdalsprinten 18/6 

• Rennsøknader fra klubbene innen 31. august og KM rulleski innen 31. juli. 

• Blink – foreløpig kun landslag og rekruttlandslag. Håper på regionlag og da er regionlag 
vest «først i køen» 
 

Vedtak: orienteringer fra komiteer tas til etterretning 
 
Sak 5. Neste møte 

• Neste møte mandag 17. august kl. 1900 via teams. Dette blir et kort møte, hvis man har 
saker som bør diskuteres. Det legges opp til et fellesmøte i Valle (Rysstad) i september. 
Nærmere dato kommer vi tilbake til. 

 

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


