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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Unni H. Austerå  Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Thomas Liland-Vik  AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Øivind Naper   Styremedlem (AU) 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

• Ref. styremøte nr. 1 2021-2023 - godkjent 

• Info. fra hoppleder ang. møter i NSF hopp med HK ledere politisk 

• Kort info. kretsleder 
✓ Kort rundt hoppsaken 
✓ Vesentlig høyere inntekter fremover grunnet bedre TV avtale 
✓ VM søknad Narvik alpint og VM Trondheim 

• Kort info. adm. sjef møte Gardermoen 16-17 september. Første møte med kollegaer på 1 ½ 
år.  

• Info. styremøte HSG 23. september. Ny styreleder Roy Bakke. 44 løpere på langrenn og 19 
på freeski/snowboard. Ny linje på skolen 2022 friluftsliv. Hovedtrener langrenn hadde 
gjennomgang av langrennsavdelingen for det nye styret. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi  
Ingen større økonomisaker siden sist møte. 
 

• Faktura FIS lisenser sendt ut, støtte NC senior 2021, Team Elon Vest – Mallorcasamling 
avlyst 

• Mye fakturering/bilag samlinger alpint og Hintertux. Dessverre en del som har trukket seg 
i siste liten rundt Hintertux – blir en del ekstra rundt økonomi, men vi har kontroll. 

• Fakturering av klubbkontingenter 2021 sendt ut uke 38. Budsjettmessig hensyn, lavere 
aktivitetstall ca. 260 000,- totalt. Budsjett 2021 275 000,- 

Referat styremøte nr. 2 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 28. september kl. 2030-2200 
Sted: Teams 



 
 

• Forberedelser grunnlag covid-19 kompensasjon – avlyste og delvis gjennomførte renn så 
langt i 2021. Avventer med søknad til slutten av oktober. Kan fortsatt bli endringer rundt 
koronasituasjonen og eller lokale utbrudd. Mulig også delvis endring rundt Hintertuxtur 
som kan søkes på utifra opprinnelig budsjett. 

• Rekrutteringsprosjekt avsatt 200 000,- noe av midlene skulle gå til prosjekt klubbutvikler. 
Hvis dette da ikke brukes i 2021 så vil det får budsjettmessige konsekvenser av positiv 
karakter regnskapsmessig. Men her må vi bare avvente til prosess i NSF er igangsatt og 
ansettelser blir gjort. 

 
Vedtak: orienteringer rundt økonomi tas til etterretning 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  

• Alpint – alle samlinger gjennomført etter plan høst 2021 (etter at Fonna stengte) 
Hintertux – opprinnelig nesten 120 stk. Dessverre mange avmeldinger sist uke før fristen 
grunnet noe redsel rundt koronarestriksjoner. Nede mot 70 totalt nå. 

• Langrenn – 4 rulleskirenn arrangert siste par ukene 
Team Elon Vest samling i Hemsedal og skal videre til Torsby 
KM Hovden 16. Oktober – fokus på rekruttering og barn/unge, gratis badeland som 
markerer gjenåpning av idretten 
Eget høstmøte sone vest gjennomført 
KM vinter del I og del II tildelt Oddersjaa/Vindbjart og Hjelmeland IL, selve terminlisten 
blir klar på nett i løpet av kort tid. 
Høstmøte Oslo 15-17 oktober Henning og Inger stiller 
Smøreopplegg senior – samarbeid med Sogn og Fjordane Skikrins og Hordaland for 
sesongen 2021-2022. 

• Hopp – KM avholdt i Sandrip, veldig bra arrangement 
Flere gode renn på østlandet i sensommer/høst, sommer grand prix, hovedrennet etc. 
Hopptreff blir 23. oktober i Vikersund 
Treningsleir Planica oktober 
Skal arrangere en større rekruttsamling med fokus – gjenåpning av skiidretten 

 
Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Fagmøter, kretsledermøtet, arrangør og anleggsseminar  

• Ref. forrige styremøte så arrangeres det et eget arrangør- og anleggsseminar I Oslo i tiden 
22-24 oktober. Parallelt vil det også foregå kretsledermøte (lørdag 0900-1600). Det legges 
også opp til Afterski og besøk i SNØhallen på Lørenskog. Det vil som tidligere være flere 
parallelle seksjoner man kan melde seg på samt festmiddag og utdelinger av priser fredag 
kveld. https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/arrangor-
anlegg2021/program/  

• Fagmøter blir IKKE avholdt sammen med seminaret, med unntak av freeski. 

• Langrenn arrangerer sitt fagmøte 15-17 oktober – Henning og Inger er påmeldt 
https://www.skiforbundet.no/langrenn/aktueltarr/  

• Alpint – arrangeres 6. oktober via teams 1830-2100. Thomas og Petter deltar 

• Hopp – ikke hørt noe enda. Vil komme dato rimelig raskt. Trond og Petter deltar. 
 
Styrets medlemmer ble forespurt om ønske å delta på arrangør og anleggsseminar på 
vegne av kretsen. Dette passet ikke denne gang. 
 
Vedtak: kretsleder og adm. sjef deltar på kretsledermøtet og adm. sjef deltar også på eget 
anleggsmøte ifbm. arrangør og anleggsseminaret. Lederne for sine komiteer deltar på fagmøter 
på oppsatt dato. Diverse påmelding og reise er bestilt for de som har ønsket dette. 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/arrangor-anlegg2021/program/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/arrangor-anlegg2021/program/
https://www.skiforbundet.no/langrenn/aktueltarr/


 
 

 
Sak 5. Neste møte 

• Neste styremøte arrangeres 9. november kl. 2015 via teams 
 

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


