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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Unni H. Austerå  Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Øivind Naper   Styremedlem (AU) 
Thomas Liland-Vik  AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
 
Før selve sakslisten tok vi presentasjonsrunde rundt bordet der alle 
styremedlemmer presenterte seg kort, samt ønsker for sitt eget engasjement i 
skikretsen. Oppfølging fra teamsmøtet i etterkant av skikretstinget. 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

• Ref. styremøte nr. 13 2019-2021 - godkjent 

• Kort gjennomgang skikretstinget 2021 – meget bra oppmøte og ett greit gjennomført ting, 
på tross av digital gjennomføring. 

• Kort gjennomgang skitinget og fagmøter 2021  
✓ Sak om skikretsutviklere 
✓ Valg 
✓ Handlingsplan 

• Alpint 
✓ Fokus rekruttering og anleggsutvikling 

• Langrenn 
✓ Flour, mesterskap, distanser innen FIS, uttak, terminlister 

• Hopp 
✓ Litt rundt rekruttering og mest rundt drift, økonomi, landslag etc. 

• Kort info. kretsleder – fokus møter med kretsledere: skikretsutviklere og hoppsaken 
✓ Kort info. adm. – ansatte skikretsen og generelt rundt adm. oppfølging i det daglige. Adm. 

sjef møte i september på Gardermoen, første fysiske møte på halvannet år. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
 
Sak 2. Økonomi  
Skikretsen operer med egne regnskaper for hovedstyret, samt at hver gren har sine egne 
avdelingsregnskaper. I tillegg har vi det administrative ansvaret samt regnskapsoppfølgingen for 

Referat styremøte nr. 1 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: mandag 30. august kl. 1600-2000 
Sted: Sylvgarden hotell, Rysstad 



 
 
Team Elon vest. Alle våre regnskaper inngår i et felles konsernregnskap (totalregnskap) som 
godkjennes av skistyret og fremlegges for revisor og rapporteres til ulike instanser der vi er pålagt å 
rapportere årsregnskap for organisasjonen. 
3-4 ganger årlig har vi en utvidet runde rundt økonomirapporter sammenlignet med tilsvarende 
periode mot året før. I koronaperioden har dette vært litt vanskelig da tallene har vært lite 
sammenlignbare mot et normalår. Regnskapsrapport kommer så nært opptil styremøte som mulig, 
da man kan få med alt av bilag og et oppdatert grenregnskap pr. dato. Langrenn har størst 
regnskapsaktivitet i vintermånedene, mens alpint og hopp har størst aktivitet sommer og høst 
(samlinger). Team Elon vest har en jevn bilagsstrøm hele året. 
Adm. sjef gikk igjennom rapporter på møtet og tok for seg større inntekt og utgiftsposter og større 
avvik i forhold til vedtatt budsjett. Koronapakke 4 (via lotteritilsynet) har en frist på 15. november 
for søknader i perioden 1/1-31/10 2021. https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-
frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/ Vi sender en samlet søknad fra skikretsen basert på 
avlyste renn samt renn som er avholdt med redusert deltakelse pga. covid-19 og lokale 
innstramminger sett opp mot et normalt år og budsjetterte inntekter. Foreløpige rapporter viser at 
vi holder oss til revidert budsjett sommer 2021 som også ble lagt frem og vedtatt på skikretstinget 
juni 2021. 
 
Vedtak: regnskapsrapporter tas til etterretning 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  

• Alpint 
o 7-9 mai Samling Myrkdalen (fart)  
o 21-24 mai samling Fonna 1 
o 4-7 juni samling Fonna 2 
o 19. juni-2 juli samling Fonna 3 delt opp i to 
o 2-11 august samling Fonna 4 samt samling i SNØhallen 
o 2-5 september samling i SNØhallen 
o Uke 40 og 41 samling Hintertux 
o Slutten av oktober samling i SNØhallen 
o Barmarksamlinger i klubb høst 2021 
o Fellessamling Haukeli tidlig vinter 

 

• Hopp 
o Ny rekruttsatsing, årsplan fra oktober 2021-oktober 2022 
o Full rennaktivitet gjennom sesongen – mye østlandet 
o Planica høstferie 2021 – aktive samt noen veteraner 
o Åpent KM Sandrip 26. september erstatninger for avlyst KM vinter 2021 
o Ny logo for Sørlandshopp, sponsorarbeid igangsatt 
o Jobber med ny kretstrener hopp 
o Flere nye fra kretsen på NSF trenerkurs 

 

• Langrenn 
o LK har delt klubbene inn i fire soner opp til 16 år 
o Nytt kretslag med 22 løpere, HSG med 42 løpere på langrenn samt Sirdal Ski med 

nye løpere høst 2021. 6 løpere fra kretsen på team Elon vest, en løper på Team 
Telemark samt 3-4 seniorer som vi ser på mulighet for samarbeid med nabokretser 
om opplegg. 

o Noe rulleskirenn i sommer samt BLINK festivalen som ble delvis gjennomført med 
begrensninger for deltakelse på de yngre klassene. 

o Kretslag i gang med samling 20-22 august – delt i Gjesdal og Kristiansand 
 

Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 

https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/
https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/


 
 
Sak 4. Handlingsplan skikretsen 2021-2024  

• Ref. skikretsens ting så har det nye styret i skikretsen fått fullmakt til å starte arbeidet med 
å utferdige en handlingsplan (strategiplan) for Agder og Rogaland Skikrets. Planen skal ta 
utgangspunkt i Skiforbundets utkast til plan. Skikretsens styre med sine fagkomiteer 
konkretiserer punktene som omhandler krets og prioriterer det vi selv mener er 
gjennomførbart både for styret, adm. og fagkomiteer i perioden. 

• Strategidokument 2021-2024 – skiglede for alle: 
https://www.skiforbundet.no/globalassets/02-felles---medier/02-dokumentarkiv-
moter/01-skitinget/2021/vedlegg-5-skiglede-for-alle-strategidokument-2021-2024.pdf  

• Planen skal nå først tas opp på kretsledermøtet samt fagmøter i NSF før endelig 
godkjennelse som gjøres av NSF skistyret. 

• Skikretsens styre diskuterte innhold og struktur og kretsleder tar med seg signaler inn i 
kretsledermøtet samt at grenledere tar med seg samme signaler inn i sine respektive 
fagmøter. 

• I etterkant av endelig vedtatt plan (høst 2021) vil skikretsens styre starte sin 
detaljplanlegging rundt vår egen plan tilpasset vår skikrets. Noe skepsis til planverktøyet 
grunnet tidligere omfattende plan rundt skiforbundets SUM modell (skiforbundets 
utviklingsmodell med utøveren i sentrum) som egentlig er godt forankret i organisasjonen 
pr. i dag. Det ble da påpekt at mye av planverktøyet tar utgangspunkt i SUM modellen og 
videreføres i det nye dokumentet. 

 
Vedtak: skikretsens styre påbegynner arbeidet rundt nye strategiplan for perioden 2021-2024. 
Endelig plan må forankres i hele kretsen og kan evt. fremlegges digitalt innen utgangen av 2021. 

 
Sak 5. Markering i skikretsen – gjenåpning av idretten 
Norges Idrettsforbund inviterer hele idrettsnorge til å markere gjenåpning av idretten 25. 
september. 
Adm. har diskutert dette i sin arbeidsgruppe i NSF og kommet frem til at dette ikke skal 
markedsføres spesielt fra Skiforbundets eller skikretsenes side. Klubbene får både mailer, 
nyhetsbrev og annen info. fra NIF og Idrettskretser. Men vi hadde da en bred enighet om at hver 
krets kan ha egne kick-off arrangement eller annet der fokuset er glede, samhold og sosialt enten i 
forbindelse med arrangement og eller samlinger der mange fra hver gren er samlet. Fagkomiteene 
har også satt av penger i sine budsjetter til slike ting. Samtidig er det også mer normalt for vår del 
med muligens en større markering vinterstid. 
 
En foreløpig fremdriftsplan KAN være: 
Alpint: en større markering under samling Hintertux høst oktober 2021, jobber med ulike 
tiltak/foredrag etc. 
Langrenn: KM langrenn 16. oktober KAN være en egnet arena der flest mulig av våre klubber er 
samlet. Ser på ulike tiltak sammen med teknisk arrangør. 
Hopp: hadde storsamling på Evje med fokus på rekruttering og alle klubbene tilstede. Ser også på 
en tilsvarende samling som markerer gjenåpningen. KM Sandrip er for 13 år og eldre og er lite 
egnet til et slikt tiltak. Vil ha med flest mulig av rekruttene og foreldre. 
 
Sak 6. Fellessaker 

• Anlegg – nye større anlegg i perioden evt. planer om utbygging 

• Arrangementsutvikling – større arrangement i perioden, planer for større arrangement og 
søknadsfrister for fremtidige større arrangement. KM rulleski 2021 samt KM alle grener 
2022. Viktig med fokus på rekruttering også på disse arrangementene – eks. skileikområde, 
mindre hoppbakker, Young attacking Vikings m.m. 

• Rekruttering – viktig at hver gren har hovedfokus på rekruttering – skiglede for alle.  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/02-felles---medier/02-dokumentarkiv-moter/01-skitinget/2021/vedlegg-5-skiglede-for-alle-strategidokument-2021-2024.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/02-felles---medier/02-dokumentarkiv-moter/01-skitinget/2021/vedlegg-5-skiglede-for-alle-strategidokument-2021-2024.pdf


 
 

• Skiutviklere – ref. vedtak fra skitinget 2021 er prosessen rundt regionale skiutviklere i 
gang. Dette er ikke trenere, men personer som skal jobbe ut i klubb og veilede og være 
aktivitetsskapende. Igang med prosess og mulighet for ansettelser senhøst/nyttår. 
 

Vedtak: alle fellessaker gjennomgått i tidligere saker i styremøtet 
 

Sak 7. Arrangør og anleggsseminar, kretsledermøtet og fagmøter 

• Årets høstmøter i Norges Skiforbund vil ikke bli arrangert felles for alle grener og 
kretsledere. Arrangør og anleggsseminar samt kretsledermøtet vil være i tiden 22-24. 
oktober i Oslo. Nå viser det seg at de større grenene ikke skal ha møte same tid og derfor 
faller søndag 24. oktober bort. Langrenn vil ha sitt fagmøte 15-16 oktober samt at alpint har 
signalisert sitt møte i samme tidsrom. Så fort datoer for de ulike NSF møtene foreligger 
sender adm. sjef ut mail til styrets medlemmer samt info. om reise og evt. hotellbestilling. 
Kretsleder og evt. nestleder møter på kretsledermøtet arr/anleggsseminar mens 
komiteledere møter på de respektive fagmøter. 

• Foreløpig info: 
https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=128297&page=H%C3%B8stm%C3%
B8tet+2021  

 
Sak 8. Neste styremøte 
 
Vedtak: neste styremøte avholdes på teams tirsdag 28. september kl. 2030-2200.  

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

https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=128297&page=H%C3%B8stm%C3%B8tet+2021
https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=128297&page=H%C3%B8stm%C3%B8tet+2021

