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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. 5 2021-2023 - godkjent 

• Kort info. kretsleder 
✓ Info. VM Trondheim 
✓ Status WC arrangement i Norge som nå går som oppsatt 
✓ Økonomistatus 

• Kort info. adm. sjef – møter i perioden administrativt 

• NM søknad Hovden langrenn del II 2024 – kort info. befaring med NSF 
arrangementsavdeling. To andre søkere samt at Lillehammer ser på mulighet for NM alle 
grener i 2024 som erstatning for avlysning i 2021. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Evalueringsutvalgets rapport NSF  
Evalueringsutvalgets rapport ble gjennomgått via teams lørdag 30. januar. Innkallingen ble sendt 
ut til styrets medlemmer i forkant. Hele rapporten kunne leses via NSF hjemmesider:  
 
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/1/evalueringsutvalgets-rapport-
er-lagt-frem/  
 
NSF styret har også lagt frem noen strakstiltak de vil jobbe med tiden fremover. 
 

• Gjennomgang ved kretsleder 

• 4 strakstiltak initiert av skistyret 

• Dessverre litt dårlig stemning blant ansatte i NSF 

• Mangelfulle rutiner, styrke opplæring av tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen 

Referat styremøte nr. 6 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: onsdag 9. februar kl. 1900-2100 
Sted: Teams 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/1/evalueringsutvalgets-rapport-er-lagt-frem/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/1/evalueringsutvalgets-rapport-er-lagt-frem/


 
 

✓ Bred diskusjon i hele styret om prosessen, rapporten og veien videre 
✓ Mulige aksjoner fra skikretsens styre – tiden frem mot skitinget vil vise om det er 

behov for evt. vedtakssaker fra skikretsens styre. Saken tas opp igjen på neste 
styremøte. Hvis det mot formodning kommer informasjoner mellom styremøtene 
som krever tiltak fra styret, så vil styret bli innkalt på kort varsel. 

 
Sak 3. Økonomi  
Endelig regnskap konsern 2021 Agder og Rogaland Skikrets. Styret fikk hele regnskapet til 
gjennomsyn i god tid før styremøtet.  
 
God kontroll i alle grener samt hovedstyret. Revisjonen av budsjett for hovedstyret og langrenn 
sommer 2021 spesifikt, var viktig og riktig.  
 
Konsernresultat overskudd 170k – overføres egenkapital 
Omsetningen var svakere enn et normalår grunnet covid-19 og endte på 5,4 mill. 
Egenkapital inkl. periodens resultat 4,3 mill. 
 
Vedtak: regnskap 2021 godkjennes og sendes til revisor for gjennomgang og endelig godkjenning. 
Kontrollkomiteen bes om å lage sin rapport som vedlegges regnskapet. 
 
Sak 4. Orientering fra komiteene  
Komiteene gav en utvidet status fra sitt arbeid i perioden samt planer fremover. Fokus bredde og 
rekruttering, samt rennaktivitet/mesterskap uttak kretsoppgaver etc. 
 
Hopp: 

✓ Lite rennaktivitet og lite fokus på bredde og rekruttering fra NSF hopp sin side dessverre 
✓ Hoppkomiteen i ARS i samarbeid med nabokretser østover har tatt initiativ til en 

fellessamling i Vikersund 19-20 februar og det er hele 50 påmeldt fra vår krets: 
https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2022/2/felles-kretssamling-hopp-
vikersund-19-20-februar/  

✓ KM Sandrip avlyst grunnet snøforhold 
✓ Solan Gundersen arrangeres sammen med Hovedlandsrennet i Holmenkollen, veldig bra 

løsning 
✓ Karoline H. Lauvsland tatt ut til VM junior, vi er veldig stolte alle sammen 

 
Alpint:  

✓ Erfaringsmessig riktig å ikke ha renn i januar, mye bra trening i klubbene og svært 
varierende snøforhold 

✓ Fartsrenn/samling på Voss samt egen rennhelg Bavallensrennet, mange med fra vås krets 
✓ KM SL og SSL i Ålsheia denne helgen 
✓ Jesper ble VM konge på hjemmebane – hele Skinorge er særdeles stolte 
✓ Eirik H. Solberg prestere veldig bra i FIS samt i rennrunde i mellomeuropa. E-cup på 

hjemmebane og SWE i tiden fremover. Håper på uttak VM junior 
 
Langrenn: 

✓ Nyttårsrennet måtte dessverre avlyses grunnet kommuneoverlegens krav 
✓ KM Sandrip – god deltakelse på tross av korona. Litt utfordringer søndag med en del disk i 

yngre årsklasser grunnet skøytetak. 
✓ Litt utsettelse av renn grunnet værmessige utfordringer 
✓ Juniorene er endelig i gang igjen. NC Åsen ble avhold som erstatning for avlysning Voss 

Flere pallplasser fra ARS. NM junior denne helgen på Nes. Litt forfall fra vår krets grunnet 
koronasmitte. Adm. sjef har kontroll på opplegg. 

✓ https://www.skiforbundet.no/ars/langrenn/  

https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2022/2/felles-kretssamling-hopp-vikersund-19-20-februar/
https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2022/2/felles-kretssamling-hopp-vikersund-19-20-februar/
https://www.skiforbundet.no/ars/langrenn/


 
 

✓ Seniorløperne presterer veldig bra. Seier og pallplasser i SC og NC. Otepää denne helgen 
med uttak til VM U23 og WC Norge. Dessverre stiller ikke Aron som er definert som 
nærkontakt etter koronasmitte internt. 

✓ KM del II neste helg Gullingen – Hjelmeland og Suldal arrangør. Kretsleder og LK leder på 
plass. 

✓ Hovedlandsrenn og Ungdomsstafetten i månedskifte feb/mars. Adm. sjef har dialog med 
hovedledere og har kontroll på de praktiske tingene. 

✓ Bredde og rekrutteringstiltak – langrennskomiteen har kjøpt inn 3 utstyrspakker. Eget 
møte i LK om hvordan disse skal utplasseres i sonene der vi har et ekstra behov for økt 
rekruttering. 

✓ Seniorsatsing – eget møte med Hordaland og Sogn og Fjordane skikretser i nær fremtid. 
 
Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 5. Covid-19 situasjonen og skikretsens arbeid  
Viser til tidligere vedtak om at vi holder oss til skiforbundets koronaveileder og de evt. restriksjoner 
denne pålegges oss. Siden sist har voksenidretten åpnet opp uten begrensninger i deltakelse samt at 
publikumskapasiteten er forhøyet. Siste rest av restriksjoner (metersregelen) regnes med oppheves 
i løpet av få dager.  
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/2/nsfskoronaveileder/  
 
Sak 6. Spillemidler utstyr  
Mange klubber venter i disse dager på søknadsskjemaet for utstyrsmidler for 2021. Gjelder til også 
tråkkemaskiner langrenn i tillegg til rulleskisett for barn, innkjøp av staur alpint, rekrutteringsski. 
For skikretsens del vil vi få en del tilbake på innkjøp gjort i grenene i 2021 som også er budsjettert 
med i 2022. Vanligvis er det en tredjedel av fakturabeløp samt en liten prosentvis avkortning. 
Søknadsfrist for alle klubber 9. mars og gjøres i sportsadmin. Kretsen lager en egen søknad som 
stiles direkte til NIF (egen ordning for særkretser) – gjelder innkjøp som alpinkomiteen og 
hovedstyret har i 2021. 
 
https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=136108&page=Spillemidler+utstyr+2021  
 
Sak 7. Diverse innkjøp langrenn  
Til info. langrenns komiteen fikk 30 000,- i post 3 midler via søknad til NSF via adm. sjef. LK leder 
bestemte at disse midlene skulle fordeles raskt pga. den korte rapporteringsfristen til NSF – 
allerede 6. mars. Det ble da besluttet å kjøpe inn 3 stk. utstyrspakker som kan komme sonene til 
gode og som samtidig må være et bra tiltak rundt rekruttering til skisporten. 
 
Pga. stort antall utøvere i 11-13 år og at vi totalt sett bare har 5 gensere igjen i denne størrelsen, 
bestemte langrenn seg for at vi skulle bestille inn ytterligere 50 stk. av den størrelsen på deres 
kostnad. Vi har godt med XS og S, men med tanke på KM del II og en del yngre løpere som ikke 
deltok på del I så er det greit å ha noen i reserve.  
 
Sak 8. Neste styremøte 
 
Vedtak: neste møte avholdes 17. mars kl. 1930-2100 via egen innkalling som sendes ut via teams. 
 

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

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/2/nsfskoronaveileder/
https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=136108&page=Spillemidler+utstyr+2021

