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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Bjørg Åkre   Nestleder (AU) 
Bent Jakobsen   Styremedlem (AU) (via Teams) 
Linn Wold   AK leder (delvis via Teams) 
Øivind Naper   AK nestleder (delvis via Teams) 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder  
Petter Furseth   Adm. sjef 
Hans Blattmann  Kretstrener alpint (med via Teams i sak rundt orientering alpint) 
 
Meldt forfall: 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 6 og 7 2019-2021 - godkjent 

• Info. kretsleder, diverse møter, utvalg m.m. 
✓ Ekstremt mye møter i perioden, både skistyre og diverse utvalg – fokus risiko, 

nedskjæringer, organisasjon, permitteringer, AU krets m.m. 
✓ «Koronatillegg» fra krets vil ikke bli fakturert, brukes til bredde/utvikling og 

rekruttering i egen krets 
✓ Mye arbeid rundt fremtidige TV avtaler, stor jobb med mange involverte, avtale i 

havn som sikrer solide inntekter for fremtiden 
✓ Fluorforbud – usikker på hva som blir reglene for 2020-2021, avventer regler fra 

FIS 
✓ Eget utvalg i NSF som ser på punktene i rapport fra organisasjonsutvalg; Styrke 

krets som knutepunkt mellom forbund og klubb. Sentrale grener har ansvar for 
bredde. Hva ser grenene for seg at krets skal gjøre? Parallelt ses det på mulige 
stordriftsfordeler. Pål leder utvalget, hvor målet er økt medlemsmasse 

• Info. diverse grenmøter NSF i perioden 
✓ Langrenn avholdt møte med alle LK-ledere og adm. sjefer i krets. Skisserer tre 

ulike scenarioer kommende vinter. Arbeider likevel for normal sesong, men viktig å 
ha en backup plan – fokus Hovedlandsrenn og Norgescup junior som har 1000 
deltakere, hvordan løses dette etter gjeldende Koronaregler. 

✓ Trenerutvikling avholdelse av ulike webinarer har vært en suksess 
✓ Hopp – ikke hatt egne møter med HK ledere og adm. sjefer 
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✓ Alpint – usikker på om det var vært innkalt til eget møte, massiv permittering av 
ansatte inne alpint. 

• Info. diverse møter adm. i perioden – adm. sjef orienterte kort om hektisk møtevirksomhet 
i ulike grupper og informasjonsmøter for alle ansatte. Ingen fysiske møter eller samlinger 
til nå i 2020 

• Info. Bingomøte felles 15. september – kort info. Bingo var nedstengt i 2 måneder, men går 
for tiden veldig bra og har snart tatt igjen det tapte. Gledelig med tanke revisjon av 
budsjettpost i sommer og nedskalering av inntekt pga. korona. 

• Rapport kretsting ROGK – Pål orienterte. Mest fokus på anleggssiden for vår del. Rogaland 
har lite skianlegg og flerbruksanlegg for ski kontra eks. Agder. 

• Rapport kretsting AIK – fokus på tilskuddsak og en meget stor nedskjæring for vår krets 
som vil få stort utslag for budsjett 2021. Ifølge vedtak så skal det ses på en 
kompensasjonsordning for særkretser som blir rammet hardest. 

• Info. generalforsamling HSG samt styremøte august – Petter orienterte om 
generalforsamling i Bykle juni, samt første styremøte i august. 
 

Vedtak: Referat styremøte nr. 6 og 7 godkjennes, orienteringer tas til etterretning 
 

Sak 2. Økonomi 

• Regnskap pr. 7. september 2020 – utsendt i forkant. Beklageligvis ble det ikke en egen 
kolonne med tall for tilsvarende periode for fjoråret. Dette skal fremover legges frem tre 
ganger pr. år ifbm. med gjennomgang av økonomi. 

• Alpint – Hintertux avlyst, depositum fra klubber betalt tilbake. Vil få vesentlig mindre 
omsetning for regnskapsåret 2020. Inntektstap tas igjen ved samlinger i Norge. Stor 
påmelding til samling Fonna i høstferien. 

• Langrenn – vesentlig tap på deltakeravgift (korona), hensyntatt i revidert budsjett. Blink 
2020 – avtale gjort med Axelar. Dugnadspenger til klubbene overføres som vanlig gitt i 
eget skjema for timebruk. Fra tidligere rundt 400 000,- blir dette i år rundt 140 000,- 
siden Blink kun ble et arrangement for landslag og enkelte andre Team. 

• 40 000,- er andel Regionlag Vest som i oversikt står på NM senior, denne flyttes til 
regionlag Vest i oversikten. NC støtte gjelder både senior og juniorløpere sesongen 2020. 

• Hovedstyret – omsetningssvikt er hensyntatt i revidert budsjett, kan se bedre ut enn 
fryktet. Vil ikke kreve «koronatillegg krets» til NSF 

• Hopp – lite bevegelse regnskapsmessig og vil ha flere kretssamlinger fremover 

• God kontroll generelt 
 

✓ Sak om deltakeravgift fra avlyste renn utsettes til neste styremøte, sett i lys av søknad sendt 
lotteritilsynet om refusjon (aktivitet avlyst i perioden 11. mars – 15. august). 

✓ Sak Skistipend 2020 - skistipend 2020 utdeles ikke. Dette på bakgrunn av koronasituasjon 
og mangel på nasjonale og internasjonale konkurranser vinter 2020, som skulle ha dannet 
grunnlag for vurderinger. 

 
Vedtak: regnskapsrapporter tas til etterretning med merknader. Sak deltakeravgift avlyste renn 
pga. korona utsettes til neste styremøte i påvente av svar på søknad fra Lotteritilsynet. Skistipend 
2020 utdeles ikke pga. manglende konkurransegrunnlag sett opp mot kriterier. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene 

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

✓ Hopp – Storsamling Evje en kjempesuksess. NSF hopp tilstede med 
resurspersoner. 



 
 

✓ Mange renn avlyst pga. korona (les nasjonale og regionale), flere arrangører er litt 
«redde» for å arrangere 

✓ Ungdomssamling i Vikersund i helgen 
✓ Samling Evje kommende helg og renn/samling Sandrip helgen etterpå 
✓ Planlegger kretssamling barmark på Hovden i oktober (fokus sosialt, bygge miljø 

på tvers) 
✓ Langrenn – veldig bra rulleskiaktivitet i hele kretsen siden oppstart i juni. Alt er 

hensyntatt smittevern og koronaregler. KM rulleski ble en stor suksess. 
✓ Sonesamlinger er i gang 
✓ Kurs – planlagt både treningsleder og Trener 1 (Gjesdalområdet) samt muligens 

Evje/Kristiansandsområdet 
✓ Terminlistearbeid – godt i gang. To KM-søkere, mangler en del rennsøknader fra 

Vest i kretsen. 
✓ Regionlag vest – meget gode samlinger og utøverne presterer bedre enn noen gang. 

Lite skader og mange treningstimer. Positivitet i hele gruppen og med trener som 
krumtappen i hele opplegget. God økonomisk styring. 

✓ Rekrutteringsfokus – bruk av rulleski for å vise langrennssportens gleder. Lek med 
rulleski, basis, sosialt m.m. 

✓ Endring av medlemmer i langrennskomiteen – sone Ryfylke sin repr. Trond 
Sandvik har bedt om avløsning. Ivar Bakka Sauda IL tar hans plass som soneleder 
og inngår da i langrennskomiteen ut perioden 

✓ Alpint – Mange deltakere på samlingene, spesielt de yngre årsklasser. Hintertux 
samlingen avlyst, men har over 60 påmeldte til Fonna i starten av oktober. Det er 
veldige fine forhold på Fonna i år og en forlenget sesongoppkjøring har vært 
etterlengtet grunnet korona og avlysning av Hintertux. 

✓ Terminlistearbeidet er snart i havn. Endelig liste vedtas på eget høstmøte med 
klubbene. 

✓ Bra samarbeid med paralaget og HSG på samlinger 
✓ Opplever dessverre et større frafall på U16 og en del av dette må tilskrives korona. 

Arrangement i vinter avlyst og mars og april som er mesterskap og renn måneder 
gikk i vasken. Dette trener og satser utøverne for og motivasjonen for flere forsvant 
gradvis, dessverre. 

✓ Kretstrener orienterte om trenersituasjonen fra 01.05.2021 og forslag til endringer 
samt opplegg i samarbeid med HSG. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteer tas til etterretning. Skifte av medlem av langrennskomiteen 
godkjennes. 
 
Sak 4. Høstmøter NSF 2020 

• Kretsledermøtet avholdes 16-17 oktober. I utgangspunktet vil dette møte være fysisk på 
Gardermoen og da kun kretsledere. Men gitt smitteøkningen og regler for møter m.m. så 
kan det være at møtet blir digitalt 

• Alpint – avholder sitt høstmøte digitalt 9-10 oktober 

• Hopp – avholder sitt høstmøte digitalt 17. oktober 

• Langrenn– avholder sitt høstmøte digitalt 13. oktober (18-21) 
 

Vedtak: komiteledere og kretsleder stiller på NSF høstmøter ref. oppsatt plan 
 
Sak 5. Regionale fagmøter høst 2020 

• I en litt vanskelig periode for alle, ser vi viktigheten av å avholde et digitalt møte med våre 
klubber, da spesielt innen hver gren. Vi ser at Teams fungerer veldig godt i den digitale 
hverdagen alle er berørt av. Dog innbys det lite til diskusjon og kan virke monotont og kun 
som en informasjonskanal. Men bedre enn ingenting. 



 
 

• Langrenn – vil avholde et digitalt høstmøte med klubbledere etter NSF høstmøte, dato blir 
bestemt i nær fremtid 

• Alpint – vil avholde et digitalt høstmøte med sine klubber i løpet av oktober, dato blir 
bestemt i nær fremtid 

• Hopp – avholder møte med klubbene kommende helg under kretssamling på Evje. 
 
Vedtak: alle grener avholder sine høstmøter/fagmøter med klubbene i løpet av oktober. Nærmere 
info. kommer via hjemmeside, facebook og mailutsendninger. 
 
 
Sak 6. Oppfølging handlingsplan 
Vedtak: Hver gren må ta utgangspunkt i vedtatt plan og arbeide utifra denne, hensyntatt 
koronasituasjon. Ekstra fokus på rekruttering og planlegge for en normalsesong med 
alternativer dersom korona fører til avlysninger. Viktig å ha aktiviteter gående 

 
Sak 7. Skikretstinget 2021 

• Skitinget ble utsatt ett år pga. korona og arrangeres i Ålesund juni 2021. Enighet om å 
arrangere vårt kretsting en lørdag i mai 2021. Dato avtales på neste styremøte. Delegater til 
skitinget KAN være representanter som da evt. har gått ut av sine verv i skikretsen, men det 
må da styret komme tilbake til når dette nærmer seg påmelding m.m. 
 

Sak 8. Neste styremøte 

• Neste styremøte avholdes 28. oktober kl. 1900 via Teams.  
 

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


