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Følgende personer var tilstede: 

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

• Ref. styremøte nr. 8 2019-2021 - godkjent 

• Info. kretsledermøte, kort gjennomgang 
✓ Hovedinfo. Kretsutvalget arbeid og rapport – sendt ut til styrets medlemmer for 

kommentarer i egen mail. 
✓ Info. grener i NSF vedr. rekrutteringsarbeid 
✓ Utlysning av stilling koordinator klubb/krets – erstatter Atle Rolstadaas som 

slutter 01.11.20 
✓ Ny krisepakke lotteritilsynet (krisepakke 3) 
✓ Smittevernsprotokoller – ligger tilgjengelig på NSF og skikrets hjemmesider 

• Info. styremøte HSG, samt sak om alpint spesifikt 
✓ Nedleggelse av alpint fra skoleåret 2022. 
✓ Økning av elever innen langrenn 
✓ Stabilt innen snowboard/freeski 
✓ Mailkorrespondanse mellom ulike parter og idretten spesielt 

 
Vedtak: Styremøte nr. 8 2019-2021 godkjent. Orienteringer tas til etterretning 

 
Sak 2. Økonomi  

• Regnskap pr. 22. oktober 2020 – utsendt i forkant.  

• Detaljert gjennomgang og adm. sjef kommenterer poster som har et større avvik mot 
budsjett eller som har regnskapsmessig betydning mot korona, spesifikt. 

• Svar fra lotteritilsynet ang. krisepakke og våre søknader – innvilget og beløpene overføres 
avdelinger ref. oversikt. 

Referat styremøte nr. 9 2019-2021  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: onsdag 28. oktober kl. 1900-2030 
Sted: Teams 
 



 
 

• Tildeling alpinkomiteen - utviklingsmidler NSF via søknad 40 000,-. Penger ment å dekke 
ekstrakostnader grunnet covid-19 ved kretssamlinger fra mai 2020 og ut året ref. 
smittevern. Overføres avdeling alpint når disse er bokført konto. 

• Skikretsen reviderte sine budsjetter sommer 2020 pga. covid-19 og usikkerheten rundt 
fremtidig aktivitet og kostnadsbilde/inntektstap. Gjennom ulike tiltakspakker og at 
aktiviteten har vært tilnærmet normaltilstand, så har også økonomien blitt tilsvarende 
bedre enn budsjett. Vi ligger an til hyggelige overskudd for 2020 i alle avdelinger. 
 

Vedtak: skikretsens styre tar økonomirapporter til etterretning og vil samtidig se på ulike 
muligheter for ekstra fokus rundt rekrutteringsarbeid. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  

• Hver komite forteller kort om aktiviteten fra forrige møte.  

• Fokussaker – terminliste, lokal aktivitet, samlinger, rekrutteringstiltak 

• Kort info. fra høstmøter gren NSF som er avholdt i oktober 
Hopp: 

✓ Arrangert kretssamlinger på Evje samt noe lokale samlinger 
✓ Gode på rekruttering, men må samtidig ha et fokus på de som satser 
✓ Oppdeling i 3 faser 

1. Rekruttavdeling 
2. Aktiv avdeling 
3. Veteranavdeling 

✓ Vil knytte til seg en trenerresurs på de som satser, foreldre har ikke nok 
kompetanse. Person som er tiltenkt rollen er tidligere hopper og har 
idrettsutdanning og er interessert i en deltidsstilling - trener og koordinator. Skal 
også arbeide litt inn mot sponsormarkedet. 

✓ Terminlisten er sendt ut til høring blant klubbene 
Langrenn: 

✓ Store beslutninger tatt på NSF fagmøte langrenn ang. nasjonalt rennprogram. NC 
junior og Hovedlandsrenn 2021 avlyst. 

✓ Inngått samarbeid med nabokretser (Team Elon Vest kretser), ang. egen regioncup 
og regionmesterskap for 15-16 år og junior 

✓ Godkjent terminliste ligger på nett, kommer ekstra renn hver uke fra etternølere. 
✓ Tildeling av KM del I Sandrip, KM del II tildeles så fort alt er avklart. 
✓ Gjennomføre høstmøte i egen krets med klubbene 11.11.2020 via teams. Adm. sjef 

koordinerer med LK leder. 
✓ 2 kurs igangsettes starten av november i Melsheia – Treningsleder og Trener 1. 

Alpint: 
✓ Endringer i samlingsplan – alt har gått som normalt, økt fokus på smittevern 
✓ Hintertux avlyst – samling på Fonna høstferie som erstatning 
✓ Terminlisten er klar og ligger på nett 
✓ Landsfinale og Hovedlandsrenn 2021 er planlagt på samme arenaer som skulle 

arrangert dette i 2020. 
✓ Vil se på ulike alternativer etter vedtak om nedleggelse av alpint ved HSG fra 2022. 

 
Forslag til vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Regionale fagmøter høst 2020  

• Langrenn – Teamsmøte med klubbene. Vil komme tilbake til eksakt dato etter at regionale 
renn for 15-16 år og junior er satt opp i samarbeid med nabokretser. 

• Hopp – vil avtale dette i nær fremtid (midten av november), fysisk møte ifbm. kretssamling 

• Alpint – vil komme tilbake til tid og sted etter avtale med AK leder 



 
 

 
Sak 5. Forslag fra adm. – utstyrsmidler rekruttering 

• Adm. sjef sendte inn et forslag om utstyrspakker for klubbene samme dag som styremøte 
skulle avholdes og beklaget samtidig det korte varselet. 

 
Vedtak: saken ses på som positiv, men utsettes foreløpig slik at styret først kan undersøke om 
dette kan være noe sine miljøer synes er positivt med tanke på rekrutteringsarbeidet.  
 
Sak 6. Neste styremøte 15/12 2020 
 
Vedtak: styremøte nr. 10 2019-2021 avholdes 15/12 2020 kl. 1700. Hver gren legger ved budsjett 
2021 som utsendes i forkant og informeres om i styremøte. Det planlegges for et normalår med 
tanke på renn og aktivitet. 
 

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


