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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. 10 2021-2023 - godkjent 
✓ Informasjoner kretsleder  

➢ Budsjett NSF 2023 – utfordrende, underskudds budsjett. WC Kvitfjell menn utgår 
og erstattes av kvinner som dessverre har mindre markedsinntekter. Hopp usikre 
inntekter sponsorer. 

➢ Hopp – sportsjef hopp, Clas Brede Bråthen gjeninnsatt i tidligere stilling 
➢ Høyere post 3 midler til krets i 2023, tildeling foreløpig ikke vedtatt. Avventer 

kretsledermøte og deres anbefalinger ref. rekruttering og ny avdeling. 
➢ Langrenn – søkt og fått innvilget og heving av godtgjørelse for tapt 

arbeidsfortjeneste for LK leder 5G +3G 
➢ God sesongstart i alle grener internasjonalt 
➢ Prosess ny gen. sekr. skal tildele firma som skal kjøre prosess, ansettelse helst før 

sommer 2023. 
✓ Informasjoner adm. 

➢ En del møtevirksomhet i perioden 
➢ Merker en større positivitet blant ansatte generelt i organisasjonen etter skitinget i 

sommer. 
➢ Egen samling i Oslo 14-15 desember  

 
Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi 
Regnskapsrapport ble sent ut sammen med sakslisten. Dette slik at komiteledere kunne bruke 
tallene opp mot forslag budsjett 2023. Gjennomgang i møtet av adm. sjef. 
Hovedstyret: 

• Inntekter: 

Referat styremøte nr. 11 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 13. desember kl. 1900-2200 
Sted: Teams 



 
 

✓ Ikke vesentlig forandret fra oktober møtet 
✓ Kommer inn ca. 29 000,- på tilskudd idrettskretser i tillegg til det som er 

regnskapsført. Likevel er en større nedgang ref. styremøte nr. 10 i forhold til 
budsjett på 130k til 85k. 

✓ Medlemstilskudd og post 3 – ca. på budsjett 
✓ Momskompensasjonen kommer rundt juletider. Fortsatt uvisst om utfallet. 

Budsjett 350k er et godt utgangspunkt. 

• Utgifter: 
✓ Personal lønn – faktura fra NSF betalt (egenandel adm. sjef 100k) 
✓ Rekrutteringsprosjekt – budsjett 150k, forventet kostnad fra NSF skiklubbutvikler 

nov og des 2022 ca. 20k. 
 

Budsjettert underskudd hovedstyret 2022 118k etter finans. Forventet underskudd sett opp mot 
faktiske inntekter/utgifter desember 30k. 
 
Alpint: 

• Haukelisamling avlyst – alternativ samling Geilo, se nettsak. Ville gitt noe ekstra inntekter 
samt at regnskapet blir redusert (både inntekter og kostnader) 

• Voss alpint er fakturert for desember, mens lønnskostnader generelt ikke er ført på 
utgiftssiden (utbetales 15/12). Arbeidsgiveravgift november er ført i balansen og med alle 
kostnader for desember kan det tillegges ca. 58k på utgiftssiden lønnskostnader 2022.  

• Totalt sett så styrer da alpint mot et overskudd på mellom 50-60k som er marginalt høyere 
enn budsjett. 

Langrenn: 

• Har mottatt flere tilskudd fra NSF langrenn 110k (30k til sonetilskudd, 50k 
rekrutteringstiltak og 30k post 3 midler), men med disse kommer det også kostnader 
(innkjøp). Medlemskampanje – innkjøp av agility elementer og rulleskisett med sko. Dette 
gir igjen inntekter i 2023 regnskapet spillemidler utstyr 30% av fakturabeløpet (innkjøpt i 
2022) 

• Noe ekstra på deltakeravgift 2022 (rullskirenn og Hovdenrennet). KM medaljer KM 
rulleski og KM friteknikk ikke ført. Kretslag langrenn utgifter samling før Hovdenrennet. 

• Budsjettert underskudd 60k. Ligger an litt svakere resultat, grunnet innkjøp av utstyr. 

• Post støtte norgescup er litt sammensatt. Det er utbetalt 85500,- til senior og juniorer 
gjennom sesongen, samt at Sirdal, Hovden og kretslag har fått 10k hver til støtte NM junior 
(reiseledere, smørere etc.). I regnskapet er spesielt kretslaget sitt oppsett, da litt misvisende 
siden 21k i NC støtte og 10k i NM junior støtte også må ha en inntektsside selv om det 
allerede er trukket fra i regning til klubbene. Det må da føres som inntekt på kretslag junior 
som igjen gjør at den posten blir 31k høyere enn virkeligheten tilsier. Men igjen, dette er 
regnskapsteknisk siden det er et eget prosjektregnskap innad i samme komite. 

Hopp: 

• Ingen større endringer siden sist møte. Storsamling rekrutt er ført samt egenandeler.  

• Dugnad julegate skal faktureres og føres på 2022. Trond arbeider med saken slik at det 
gjelder for både 2021 og 2022 og endelig beløp etter forsikringssak. Skal være på 20k+. 
Budsjettert underskudd på 30,5k, vil bli noe bedre etter fakturering. HK leder og Adm. sjef 
tar en arbeidsøkt på kontoret og ser på hvordan vi kan på en best mulig måte kan 
synliggjøre aktivitet utenom rekruttsamlinger i regnskapet. 
 

Alle komiteer og hovedstyret har en meget god egenkapital og generell god 
økonomistyring. Et totalt bankinnskudd på over 4 mill. inkl. Team Elon Vest pr. 
31.12. 2021. 
 
Endelig regnskap 2022 (pr. 31.12.2022) sendes ut til styrets medlemmer så fort dette er klart og 
godkjennes via mailrunde. 



 
 
 
Budsjett 2023: 
Budsjettforslag hovedstyret samt komiteene ble fremlagt for styret og gjennomgått.  
 
Totalt sett så legges det opp til et underskudd på ca. 168 ooo,- 
Hovedstyret – 67000,- 
Alpint – 48000,- 
Langrenn – 50000,- 
Hopp – 3500,- 
 
Total omsetning viser 6,19 mill. og i tillegg kommer Team Elon Vest med ca. 1,6 mill. Konsern 
justert for internoverføringer 7,3 mill. 
Egenkapital over 4 mill. 
 
Vedtak: økonomirapport tas til etterretning. Budsjettforslag 2023 vedtatt i henhold til oppsett 
med underskudd på 168 000,- 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene 
Komiteene gav en kort status fra sitt arbeid i perioden samt planer fremover. Evt. avlysninger, 
flytting av arrangement/samlinger og andre ting som kan påvirke aktivitet og eller økonomi. 
Langrenn: 

• Jobber med å arrangere nytt KM fristil etter avlysning på Hovden pga. kulde (16 år og 
yngre). Mulig arrangør er Vindbjart ifbm. Sandriprennet tidlig i januar. 

• Barnas mini VM arrangeres på Sandrip i februar (VM prosjekt) 

• Hovdensamlingen generelt ble veldig bra, sett bort fra avlysningen pga. kulde. Søndag ble 
en flott seanse med skileik, stafetter etc. Sesonginformasjoner i grendehuset lørdag med 
kahoot. 

Hopp: 

• Er og har vært inne i en periode med lite aktivitet grunnet å gjøre bakkene klare fra 
sommerhopp til vinter og snø (snønett) 

• Ønsker flere lokale samlinger for ungdom samt rekrutter 

• Egen samling i Midtstua til helgen og romjulssamling på Lillehammer 

• God jobb i Gjerstad med Trydalsbakkene og plast i rekrutteringsanlegget 
Alpint: 

• Haukelisamling ble dessverre avlyst, Hovden kunne ikke love åpning og eller trasser på 
gjeldende tidspunkt. Alternativet ble Geilo samt privat initiativ fra ildsjeler i noen klubber å 
reise til Gaustad fra å trene og fikk lov å stikke løyper. Sesongåpning førjulscup Geilo 16-18 
desember. 

• Egen samling sammen med Hordaland på Gol i januar (fart) 

• Terminlisten er satt slik at selv om noen er borte på NSF breddesamling og eller 
fartsamling, så arrangeres det likevel kretsrenn. 

• Flere av våre anlegg har enten mottatt kommunal eller andre ordninger som sikrer 
produksjon av kunstsnø.  

 
Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Handlingsplan skikretsen 2022-2024  
Utkast til en strategiplan ble delvis gjennomgått. Egne punkter rundt skiklubbutvikler. 

✓ Adm. sjef tar ut statistikk på antall medlemmer, samt medlemmer fordelt på den enkelte 
gren som skiklubbutvikler og styret kan bruke aktivt ovenfor sine miljøer. 

✓ Evaluering av plan gjøres etter at idrettsregisteringen for 2022 er sluttført rundt mai 
måned 2023.  



 
 

✓ Grenene lager egne planer med punkter tilpasset sin aktivitet og forventninger 
 
Vedtak: skikretsens strategiplan for 2022-2024 vedtas. Planen tas opp til vurdering 2-3 ganger 
pr. kalenderår samt fremlegges skikretstinget 2023 for diskusjon. Grenene lager egne planer som 
fremlegges hovedstyret senest 1. mars 2023. 
 
Sak 5. Kretsting 2023 
Vedtak: skikretsens ting arrangeres i eller rundt Kristiansand lørdag 6. mai 2023 med Oddersjaa 
SSK som teknisk arrangør. Styremedlem Nils Stray tar dialogen med Oddersjaa SSK rundt 
detaljene og melder tilbake til styret. Muligheter for et eget opplegg vedr. besøk i dyreparken for 
evt. familie KAN være en av flere tiltak for å øke oppslutningen.  
Selve skikretstinger kjøres relativt raskt og så legges det opp til fortløpende fagmøter. Tidsramme 
kan være fra 1300-1500 og så etterfulgt av fagmøter. Uansett bosted i kretsen skal alle ha en 
mulighet til å reise tur/retur uten overnatting. 
Adm. sjef tar kontakt med valgkomiteen slik at de kan igangsette sitt arbeid. 
Vi følger NSF og NIF sine lover for avholdelse av skikretsting samt representasjon utifra fra lov 
vedr. antall medlemmer i klubb. Ved to eller flere, skal begge kjønn være representert. 
 
Sak 6. Neste møte 
 
Vedtak: neste styremøte er 14. februar kl. 2030-2200 via teams 
 
 

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


