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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Unni H. Austerå  Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) (fraværende første del av møtet) 
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. 6 2021-2023 - godkjent 

• Kort info. kretsleder 
✓ Info. prosess skiklubbutviklere 

Prosess igangsatt, men noen kretser har også ansatt egne personer. 
Delingsmodeller avtalt mellom enkelte kretser. 
Skikretsen styre diskuterte også muligheten for mer administrative resurser for 
adm. sjef. Dette har styret også tidligere diskutert og sett behovet for. Et samlet 
styret var enige om å se på mulighet for å kunne kombinere en skiklubbutvikler 
med administrative funksjoner når ulike deler av året tilsier dette. Kretsleder 
sammen med adm. sjef går i dialog med NSF rundt våre ønsker og behov samt 
muligheten for å ansette en person i 100% stilling for å avlaste adm. sjef 
administrativt og en 50% stilling som ren skiklubbutvikler. Personen vil da 
ansettes av vår skikrets, med ren økonomisk støtte fra NSF ref. 
skiklubbutviklermodellen. 

✓ Info. kretsledermøter 
2 uformelle telefonmøter siden sist møte i tillegg til hoppsaken. Flere av sakene 
som ble diskutert omhandler kretsene arbeid for innsendelse av saker til skitinget 
2022. 

• Kort info. adm. sjef  
✓ Informasjoner rundt ansattemøter og andre ukentlige møter i perioden, samt eget 

møte 17. mars med hovedpunkter rundt budsjett, verdigrunnlag, generalsekretær, 
skitinget samt presentasjoner av to kretser gjennomgått. AU krets (ansatte) er 
svært bekymret for at flere adm. sjefer har valgt å si opp sine stilling siste år, og 
grunnen de oppgir for deres avgjørelser, samt generell uro blant ansatte i 
organisasjonen. 

 

Referat styremøte nr. 7 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: torsdag 17. mars kl. 1930-2100 
Sted: Teams 



 
 
Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Skitinget 2022 
Skiforbundets ting arrangeres i tiden 9-12 juni i Molde. Med ulike fagmøter 9-10 juni og selve tinget 
11-12 juni. Skikretsen har mottatt ulike dokumenter som lover tilsier samt eget skriv og kandidater 
til verv i Skiforbundets tillitsmannsapparat. 
 
Det foregår en del mailkorrespondanse mellom de ulike kretsene ifbm. forslag til ulike saker som 
kan sendes inn. For å unngå at flere kretser arbeider med de samme sakene bes om at det enten gis 
en tilslutning til en enkeltsak eller kommentarer og annet dersom man arbeider med tilsvarende 
saker i ulike kretser. Kretsleder vil informere om dette og saker som har kommet skikretsen i hende 
innen start styremøte. 
 
Foreløpig har ikke skikretsen noen egne saker som de vil spille inn til skitinget 2022, men vil da se 
på forslag som evt. bes om en tilslutning og eller velger mellom flere tilnærmet like forslag.  
 
I utgangspunktet stiller skikretsens representanter med fri stemmerett i alle saker under Skitinget, 
hvis da ikke annet bestemmes i styremøte før skitinget. Pga. lavere aktivitetstall har vi nå 4 
representanter på NSF skiting, må da være to fra hvert kjønn. 
 
Kandidater til ulike verv i Norges Skiforbund. Hopp vil spille inn tidligere hopper og nå trener 
Bendik Hulløen som medlem av NSF hoppkomite i kommende periode til NSF valgkomite. HK 
leder orienterer. Fristen for kandidater til ulike verv i NSF er satt til 10. mars, men signaler er at 
denne vil bli noe utvidet. 
 
Med tanke vår delegasjon til både fagmøter, ansattemøter og selve tinget, så bes det om at styret 
allerede nå vedtar hvem som skal representere skikretsen under Skitinget 2022. Dette handler også 
om en del planlegging for den enkelte og bestillinger av reiser etc. 
 
Rutiner for hvordan kretsstyret skal agere ved ulike henvendelser i forkant av skitinget – dette være 
seg ulike forslag til saker, tilslutning til kandidater i ulike verv (uttalelser i media etc.) 
 
I forkant av møtet fikk vi pressemelding om at skipresident IKKE tar gjenvalg ved Skitinget 2022.  
 
Foreløpig vedlegg er innkalling til skitinget 2022 og brev fra valgkomiteen samt mottatt brev fra 
Oslo skikrets ang. saker til skitinget 2022. I tillegg gikk adm. sjef kort gjennom de saker 
(overskrifter) på innmeldte saker innen fristen. NSF vil legge ut på sine nettsiden alle innkomne 
saker fortløpende og orientere organisasjonen generelt.  
 
Vedtak: Agder og Rogaland kan stille med 4 representanter med stemmerett under 
tingforhandlingene i Molde 11-12 juni. Pga. kjønnsbalanse må man da være to av hvert kjønn. 
Diskusjon i styret rundt hvem som kan være representanter – noe alle var villige til. Skikretsen 
stiller med kretsleder Pål Angell Bergh, nestleder Unni Usterå samt en av våre fagmøtedelegater 
evt. andre i styret. Pga. kjønnsbalanse så forespørres nestleder i langrennskomiteen Inger 
Ravndal om hun kan stille som representant slik at vi kan stille med full kvote (Inger har i ettertid 
sagt ja til å representere skikretsen). Grenledere møter på sine respektive fagmøter. Ekstra 
gledelig at flere ville overvære selve tingforhandlingene samt bli igjen i helgen etter fagmøtenes 
slutt. Skikretsen ser det som positivt at flere av styrets medlemmer vil bivåne tingforhandlingene 
gjennom helgen og at de som da ikke har stemmerett gis observatørstatus. Å bivåne 
tingforhandlingene gir samtidig de enkelte styremedlemmene et innblikk i skiforbundets drift og 
sammensetning samt diskusjoner i forhold til avstemninger rundt de enkelte sakene. Den enkelte 
fagkomite tar da kostnaden for reise og opphold for sine representanter til fagmøtene og helgens 
kostnader for alle føres på hovedstyret. Dette er også en fin utvikling av våre tillitsvalgtes 



 
 
kompetanse for skiidretten og dens politiske organisering og drift. Når det åpnes for påmelding, 
booking av reise og opphold, så koordineres dette felles via adm. sjef. 
Rammeprogram og info om saker ligger nå på NSF sidene 
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2022/  
 
Sak 3. Økonomi  
Regnskapsoversikt sendt ut til styrets medlemmer i forkant.  
 
Relativt liten regnskapsmessig aktivitet utenom langrenn og Team Elon Vest. Pga. stort 
arbeidspress vil mye av utfaktureringen skje i april og mai for alle mesterskap, deltakeravgifter, 
støtte norgescup osv. 
 
Vedtak: regnskapsoversikt tas til etterretning 
 
Sak 4. Orientering fra komiteene  
Komiteene gav en status fra sitt arbeid i perioden samt planer fremover. Fokus bredde og 
rekruttering, samt rennaktivitet/mesterskap uttak kretsoppgaver etc. 
 
Hopp – generelt veldig god aktivitet gjennom vinteren.. Dessverre litt lite snø i egen krets. Over 50 
deltakere på fellessamling i Vikersund der ARS var desidert størst og mange nye rekrutter. 
VM junior, Karoline dessverre disket, 3 cm for lange ski. Var også uttatt til EYOF i Lahti med trakk 
seg etter junior VM og avslutter sesongen. Trist sak. Men heia Karoline for flotte prestasjoner i 
sesongen. 
Kollenlekene avholdt som erstatning for tidligere Solan Gundersen i Alvdal. Dessverre ingen 
deltakere fra vår skikrets i hovedlandsrennet. 
KM liten bakke avholdt på Evje. Et flott arrangement med verdige vinnere. Eget kretsarrangement i 
alle småbakkene for rekrutter med bla. skileik. 
 
Alpint – renn hver helg i denne perioden. Alt gått etter planen. Veldig flott KM fart på Haukeli i 
tillegg til de tradisjonsrike Haukelirennene i helgen. Ny trasse og alt gikk perfekt. Plogen er 
særdeles flinke som arrangør. 
Telenorlekene og Hovedlandsrenn står for tur, litt færre på Hovedlandsrenn en tidligere.  
Jesper er OL konge – 5 medaljer og 4 gull!! Fantastisk ambassadør for skikretsen, NSF og 
alpinsporten. 
Eirik Hystad Solberg – 6. plass som best under VM junior i Canada og fikk kjøre europascupfinalen 
i Andorra der han fikk 13. og 14 plass. Veldig god form om dagen og dette blir lagt merke til. 
Sondre Skaret Andersen med pallplass under FIS jnr. I på Voss i dag og 4. plass totalt i FIS. 
Fortsetter med flere renn og NM jnr. i dagene fremover. 
 
Langrenn – veldig høyt aktivitetsnivå siste perioden, med mange kretsrenn hver helg. 
Seier i HL med Henrik Håland, det er sterkt! 
Mulig hele 3 fra vår krets på NSF juniorlandslag neste sesong 
3 utøvere uttatt til ulike World Cup siste perioden. Sivert, Aron og Sondre presterer alle veldig bra 
og Sivert som best med 4. plass i World Cup. Sondre med to seiere i NC senior samt topplasseringer 
i Skandinavisk cup, definitivt et gjennombrudd for Sondre Ramse. 
Mari Folkvord, med på VM laget i mix stafett som ble VERDENSMESTER U23. Fantastisk og 
gratulerer så mye. 
Samtaler i gang og konkret forslag om samarbeid med Hordaland og Sogn og Fjordane rundt 
seniorsamarbeid for de satsende løperne som ikke kommer inn på Team Elon vest. LK leder følger 
videre og informerer når endelig avtale er i boks. 
 
Vedtak: Orientering fra komiteene tas til etterretning 
 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2022/


 
 
 
 
Sak 5. Ansatte skikretsen, evt. nye avtaler 
Adm. sjef gav informasjoner rundt ansatte i skikretsen, tidsaspekter på avtaler og evt. 
reforhandlinger av avtaler, planer for nyansettelser innen det sportslige.  
 
Vedtak: informasjoner rundt ansatte i skikretsen tas til etterretning 
 
Sak 6. Støtte til Ukraina 
Russlands invasjon av Ukraina preger oss alle, også innen idretten. Klubber, særkretser og 
særforbund har den siste tiden laget sine egne støtteerklæringer i sympati for innbyggerne i 
Ukraina samt gitt sin støtte via ulike hjelpeorganisasjoner i Norge. 
 
Vedtak: skikretsen fordømmer invasjonen av Ukraina og i solidaritet med Ukrainas uskyldige 
sivilbefolkning gis det 5000,- til Røde kors sitt arbeid for Ukraina. Det lages en sak på vårt 
standpunkt og bidrag og samtidig oppfordres andre idrettsorganisasjoner til å gjøre tilsvarende 
https://www.facebook.com/ars.skikrets/posts/4977815382302272  
 
Sak 7. Nytt stort sommerarrangement i skikretsen 
Skistyremedlem Nils Stray informerte om skifestivalen i Kristiansand og Arendal sommer 2022 
som henspiller på tidligere skifestival arrangert i Kristiansand. Dette planlegges nå rundt samme 
oppbygging som Blink med deltakeravgift til skikretsen samt utbetalinger av dugnadsmidler til 
klubber via skikretsen. 
 
Vedtak: skikretsen ønsker sommerarrangementet på rulleski i Kristiansand og Arendal 
velkommen og ser frem til en videreutvikling av tidligere arrangement i Kristiansand med både 
eliteløpere og aldersbestemte klasser. Hvis dette i tillegg kan bidra til økt rekruttering til 
skisporten samt inntekter til langrennskomiteen, så er dette gledelig 
 
Sak 8. Neste styremøte 
 
Vedtak: Neste styremøte avholdes tirsdag 26. april via teams. Hvis det dukker opp saker i 
perioden som krever at skikretsen må gi et tilsvar i form av vedtak eller annet, så vil man på kort 
tid initiere et eget møte rundt sak/saker. 
 

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

https://www.facebook.com/ars.skikrets/posts/4977815382302272

