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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. 4 2021-2023 - godkjent 

• Kort info. kretsleder 
✓ Evalueringsprosess fra nedsatt uavhengig utvalg, kretsledere vil bli informert 
✓ Ikke eget kretsledermøtet ifbm. paraVM pga. korona, muligens et møte på 

Gardermoen som alternativ. 
✓ NSF ønsker et eget møte med dept. ang. utendørsidrett og lettelser i tiltak. Skriv 

sendt til NIF i saken. 

• Kort info. adm. sjef  
✓ Hektisk møteaktivitet rundt korona og gjennomføring av arrangement. Se egen sak 

forslag til vedtak 
✓ Møte Vegårshei delprosjekt II – utbygging av Molandsdalen og hoppanlegget. 

Skulle vært fysisk møte med befaring, men dette ble avholdt via Teams pga. 
korona. NSF har prioritert anlegget via programsatsingsmidler som KAN gi 50% 
spillemidler. Deltakere på møtet bestod i resurspersoner i NSF adm. 
fylkesordfører, flere ordførere lokalt og nøkkelpersonell innen både AS, idrettslag, 
kommune og fylket. 

✓ NM søknad Hovden 2024. Orientering gitt rundt utviklingen i saken der Hovden 
ikke ønsker å ta på seg et evt. NM del I, slik at søknaden rundt NM del II fortsatt 
står ved lag. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi  
Regnskapsrapport sendt ut pr. 07.12.2021 som grenene også la til grunn for sine budsjettall. 
 

Referat styremøte nr. 5 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 21. desember kl. 1900-2100 
Sted: Teams 



 
 
Litt mindre endringer fra forrige måned. Adm. sjef gav en redegjørelse for endringer samt siste 
bekreftede poster på inntektssiden i tiden frem mot styremøte dato. 
 
På forrige styremøte ble det vedtatt å kjøpe inn et antall kretsgensere som skulle deles ut ifbm. 
arrangement gitt av hver gren. Hele kostnaden på 111 000,- er foreløpig ført på hovedstyret. 
 
Vedtak: rekrutteringsprosjekt kretsgensere og kostnader forbundet ved dette, blir en 50-50 
fordeling mellom hovedstyret og den enkelte gren utifra antall gensere som hver gren har satt 
opp i sin portefølje – dette inkluderer også gensere til hovedstyret, komiteer og trenere med 
kretsoppgaver. 
 
Vedtak: gjennomgang av regnskapsrapporter pr. 07.12.2021 tas til etterretning 
 
Budsjett 2022 
Forslag til budsjett hovedstyret med grener alpint, langrenn og hopp. Forslag utlevert styrets 
medlemmer.  
Grener – budsjettert for en normalsesong som utgangspunkt. Alpint og hopp har mest 
regnskapsmessig aktivitet fra april til desember, mens langrenn allerede har fått avlysning av første 
NC junior januar på Voss og har tatt dette med i sine beregninger. 
Vi har to års erfaring med korona allerede – samt støtteordninger som mest sannsynlig vil bli 
gjeldende for norsk idrett så lenge pandemien tilsier dette. 
 
Hovedstyret – legger opp til et underskudd på 118 000,- Hensyntatt utgifter til stilling 
skikretsutvikler. Har hatt større overskudd de siste årene 
Hopp – legger opp til et underskudd på 30 000,- Har hatt større overskudd de siste årene og vil 
bruke noe av egenkapital på rekruttering 
Langrenn – legger opp til et underskudd på 60 000,- Har meget solid egenkapital og større 
overskudd de siste årene. Ekstra fokus på Hovedlandsrennet 2022. Mindre omsetning grunnet 
bortfall av NC Voss i januar 2022. 
Alpint – legger opp til et overskudd på 34 000,- Har budsjett på nesten 3 mill. Litt usikkert med 
tanke på alle samlinger, men veldig god kostnadskontroll. 
Team Elon Vest – eget sesongregnskap og en omsetning på +- 1,5 mill. God kontroll og solid 
egenkapital. 
 
Vedtak: Budsjett skikretsen 2022 godkjennes med alle grenbudsjettene som gjennomgått i møtet. 
Konsernmessig omsetning (etter fratrukket internoverføringer) viser ca. 7 mill. Dette tilsier et 
normalår. Skikretsen har lite usikre inntekter og meget god kostnadskontroll generelt. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene  

• Grenene fortalte kort rundt aktiviteten ifbm. gjennomgang av budsjett 
 

Sak 4. Covid-19 situasjonen og skikretsens arbeid 
Pandemien er fortsatt her og muligens sterkere enn noen gang. Likevel er det lys i tunnelen – 
vaksineringen er god og hjelper, samt at vi er anbefalt å være mye utendørs og drive med skiidrett 
spesielt. 
 
Vi har relativt få arrangement i 4 ukers perioden som den foreløpige koronaveilederen er gjeldende 
for, samt de retningslinjer som er satt fra regjeringen og helsemyndighetenes side. De er ingen 
restriksjoner foreløpig på arrangement med unntak av 100 deltakere og ikke tillat med kohorter. 
Det oppfordres til å arrangere så langt det er forsvarlig. Man kan dele opp i flere arrangement. Det 
er viktig at vi ikke fremsnakker en nedstengning da det IKKE er dette. Vi blir anbefalt å gå på ski og 
være utendørs i aktivitet.  
 



 
 
Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets forholder seg til Skiforbundets koronaveileder og anbefaler 
deltakelse i rennaktivitet så lenge det ikke er restriksjoner mot hverken deltakelse eller 
reisevirksomhet. Arrangører går i dialog med lokale helsemyndigheter om en smittevernplan som 
også veilederen tilsier. 

 
Sak 5. Neste møte 
 
Vedtak: styremøte nr. 6 2021-2023 blir onsdag 9. februar kl. 1900-2100. Vi har da muligens et 
ferdig regnskap for 2021 som kan fremlegges og godkjennes av styrets medlemmer. Innspill fra 
styret om at vi samles fysisk til styremøte så fort dette lar seg gjøre med tanke på korona og 
lettelser i restriksjoner m.m. 
 
 
Skikretsens styre ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt skiår! 
 

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


