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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 
 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

• Ref. styremøte nr. 2 og 3 (enkeltsak politisk b-protokoll) 2021-2023 - godkjent 

• Kort info. kretsleder – egen mail utsendt i forkant til styrets medlemmer som omhandlet 
punkter som ble tatt opp på kretsledermøtet. Hoppsaken, økonomi i NSF, 
skiklubbutviklere, fluor, høydehus, Covid-19 og kompensasjonsordninger, beklagelse fra 
generalsekretær rundt permitteringer av adm. sjefer i 2020. 

• Kort info. adm. sjef – møter, kurs og anlegg.  

• Kort info. fra fagmøter i gren  

• NM søknad Hovden langrenn del II mars/april 2024 – sak sendt ut til styret i forkant. Bør 
være veldig positivt for skikretsen og det anbefales at skikretsen bifaller ønsket om NM i 
vår krets som første siden 1994.  
 
Vedtak: skikretsen ønsker søkere av NM på ski del II på Hovden i 2024 lykke til og gir de 
beste ønsker fra skikretsen ved hovedstyret. Vi ser frem til en evt. folkefest og bidrar 
gjerne i en planleggingsfase med resursperson fra styret slik at skikretsen er pålogget fra 
dag 1. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi  
Full regnskapsrapport var sendt ut til styrets medlemmer torsdag 4/11.  
 

• En periode med en del fakturering for samlinger, FIS lisenser, deltakeravgifter, BLINK 
dugnad, ferdigstillelse av Hintertuxregnskap m.m. 

• Lite sammenlignbart med fjoråret grunnet covid 

Referat styremøte nr. 4 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 9. november kl. 2015-2230 
Sted: Teams 



 
 

• Komiteene har da et foreløpig arbeidsdokument sett opp mot budsjettarbeid for 2022. Ny 
rapport i desembermøtet som danner grunnlaget for endelig budsjett 2022. 

• God kontroll i alle ledd, sikre inntekter, overskudd også i 2021 (konsern) 

• Søknader lotteritilsynet – godkjent. Informasjoner gitt i møtet og fordelinger av midlene 
direkte til gren som har avlyst/delvis avlyst arrangement 

• Forslag fra adm. om markedsrettet tiltak med tanke på rekruttering. Produksjon av 
kretsgenser (ren genser med skikretsens logo på bryst og rygg) som kan gis ut ved større 
arrangement i gren – opptil 16 år. Egen sak sendt ut til styrets medlemmer i forkant. Vise 
hvor vi kommer fra. Haukelisamlingen alpint, KM langrenn del I og fellessamling 
rekruttering hopp. Samtidig bør gren lage noe eget ved aldersbestemte nasjonale 
renn/mesterskap med skikrets logo (softshell, overdel el. lign.) 
 
Vedtak: styret er positive til markedstiltak rundt en kretsgenser. Adm. sjef bes se på 
mulighetene for å kunne trykke og levere til en rimelig pris samt levering allerede til 
Haukelisamlingen. Forslag oversendes styret. Evt. fordeling av kostnader mellom 
hovedstyret og gren, tas i egen mailrunde. 
 

• Kostnader forbundet med skiklubbutvikler – egen sak 
 
Vedtak: orienteringer rundt økonomi tas til etterretning 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  
Kort gjennomgang av aktivitet i perioden samt planer for perioden frem til jul. Fokus 
rekrutteringstiltak ifbm. med sesongstart snø. 

 
✓ Alpint – veldig bra samling i Hintertux 

Planlagt samling på Geilo – avlyst 
Storsamling på Haukeli planlagt 1-4 desember 
Kretssamling Hovden og førjulscup Geilo parallelt midten av desember. Hovdencup romjul 
2021 

✓ Langrenn – Kjempebra KM rulleski på Hovden med 230 deltakere 
Seniorprosjekt mulig samarbeid med Hordaland og Sogn og Fjordane 
Mye god soneaktivitet i høst 
Rennstart Beitosprinten – utfordringer med snømangel i Norge 

✓ Hopp – Aktiv høst, mye reising – Vikersund, Midtstuen, Gjerpenkollen og mellomeuropa 
Norgescupstart om 2 uker (snø) 
Egen plan for rekruttsamling – 1 samling pr. måned fremover 

 
Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Skiklubbutviklere  
Saken har blitt belyst i flere styremøter allerede i 2021. Saken ble også gjennomgått på 
kretsledermøtet oktober 2021 med tilhørende gruppearbeid på tvers av skikretser og grener. 
Oppsummering av gruppearbeid og gjennomgang av sak skiklubbutviklere er sendt ut til styrets 
medlemmer i forkant. 

• Hva ønsker vi for Agder og Rogaland Skikrets 

• Ulike modeller for løsninger er skissert 

• Åpen diskusjon i styret og veien videre basert på saksgrunnlag 
 

✓ Hva skal en skiklubbutvikler gjøre? 
✓ Hvordan kan vi bruke en skiklubbutvikler optimalt? 
✓ Hvordan oppgaver genereres, hvordan definere behovet? 



 
 

✓ Positivt med tanke på rekruttering 
✓ Motivasjonsfaktor for trenere i klubb 
✓ Samordning rundt utdanningstiltak 
✓ Stillingsinstruks – ser fryktinngytende ut og krever i utgangspunktet mange personer 
✓ Starte i det små – bygge erfaringer 
✓ Nytteverdi sett opp mot kostnad 
✓ Hvordan følge opp et besøk? 
✓ Hva med de «sovende klubbene» 
✓ Se dette som et treårig prosjekt 
✓ Innledende møter med klubber kan foregå via teams 
✓ Avhengig av rett person 

 
Vedtak: skikretsen ved hovedstyret har diskutert saken rundt fremtidige skiklubbutviklere og 
samtidig fått forelagt to alternativer. Den ene bygger på en deling av 5 skiklubbutviklere, mens 
den andre gir en større stilling med større kostnad basert på egen økonomi. 
Skikretsen styre har vedtatt å gå for alternativ 1 og kretsleder melder inn dette til NSF ved 
rådgiver krets/klubb. 

 
Sak 5. Neste møte 
Det er ønskelig med et fysisk møte med hovedstyret i desember som i hovedsak legges opp til et 
budsjettmøte for styret og grener for 2022. Vi ser gjerne på muligheten for en felles middag etter 
møtet og muligens ifbm. et arrangement. Hva ønsker styret? Evt. hvor – hva har man anledning til? 
Mange har også julebord med sine sivile jobber igjen i år. Ukedag, helg? 
Viktig med mye positiv energi og høy moral nå som samfunnet har åpnet opp og skiidretten 
forhåpentligvis er på vei opp og frem.  
 

• Målet er - mange gode og glade skiløpere  

• Verdiene er - organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og 
likeverd. 

• All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. 
 

Vedtak: skikretsen styre er enige om å møte fysisk på en ukedag i området rundt Lyngdal i 
desember. Det legges opp til et kveldsmøte med mat og overnatting. Forslag på dag sendes ut til 
styret i egen mailrunde. Det legges da opp til at man kan ta fri etpar timer fra sin sivile jobb på 
morgenen med avreise fra overnattingsplass til hjemsted. Alternativ kan være uke 50 eller uke 51 
 

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


