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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. 7 2021-2023 – godkjent. Egen protokoll ang. emisjon VSA Arendal 
Slalåmklubb, godkjent av styret. 

• Kort info. kretsleder – NM Narvik med skistyret, sammen med AK ledere (inkl. Thomas 
Liland-Vik), noe info. rundt skitinget og valgkomiteens arbeid. Kretsledermøtet 27. april på 
Gardermoen på ettermiddag/kveld. 

• Kort info. adm. sjef – noe møter rundt bredde og rekruttering, men savner fellesmøte med 
grener i NSF og hvordan de enkelte grener er sitt ansvar bevisst. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Skitinget 2022 
Skiforbundets ting arrangeres i tiden 9-12 juni i Molde. Saker som omhandler skitinget ble 
diskutert på forrige styremøte, samt at innkomne forslag innen fristen er lagt ut på NSF 
hjemmesider. Skikretsens hovedstyre skulle evt. komme sammen mellom styremøtene dersom det 
var saker som krevde en uttalelse eller tilsagn/svar. Dette har ikke vært tilfelle. Skistyret kan og vil 
fremme egne saker til Skitinget, det vil kretsene få melding om, etter at alle saker er ferdig 
behandlet og eller at saker blir sett opp mot hverandre og at dette fremmes i en tilnærmet lik sak. 
 
Rammeprogram for fagmøter og skitinget, samt påmelding foreligger nå på NSF hjemmesider. 
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2022/  
 
Adm. sjef sørger for at våre tillitsvalgte mottar flyruter og overnatting som tilsier deres ankomst og 
avreise. 
 
Adm. sjef reiser onsdag morgen og deltar på ansattesamling i forkant av fagmøter og skiting og blir 
til søndag. 

Referat styremøte nr. 8 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: torsdag 26. april kl. 1930-2130 
Sted: Teams 

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


 
 
 
Fagmøte langrenn – LK leder Henning Wiig deltar og som observatør på tinget lørdag og søndag  
Fagmøte alpint – AK leder Thomas Liland-Vik deltar og som representant til tinget lørdag og 
søndag  
Fagmøte hopp – HK leder Trond Sandberg deltar, drar hjem lørdag formiddag. Kjører egen bil og 
trenger ikke fly. Deltar ikke på skitinget. 
Ytterligere representanter skitinget – kretsleder Pål Angell Bergh deltar på skitinget. Har ikke 
anledning til å delta torsdag (NSF skistyremøte), reiser opp fredag og hjem igjen søndag. Nestleder 
Unni Håland Austerå deltar, reiser fredag og hjem søndag. HK medlem Kristin Vasvik deltar, adm. 
sjef har hatt kontakt med henne og ordner med reise. Drar torsdag (deltar også på fagmøte hopp) 
og hjem søndag. 
 
Andre fra styret som ønsker deltakelse/observatørstatus under fagmøter og skiting bes si i fra, ref. 
mailrunder. 
 
Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets stiller med ledere fra hver komite på respektive fagmøter 
samt 4 delegater til skitinget lørdag og søndag. 
Kretsleder Pål Angell Bergh, nestleder Unni Håland Austerå, HK medlem Kristin Vasvik og AK 
leder Thomas Liland-Vik. LK leder Henning Wiig deltar også under selve skitinget og gis da 
observatørstatus. Booking er flyreiser for alle er gjennomført samt egen påmelding via NSF sine 
systemer med ankomst og avreise når det gjelder overnatting og deltakelse på ulike møter. 
 
 
Sak 3. Økonomi  
Regnskapsoversikt var sendt ut til styrets medlemmer mandag 25. april og ajourført pr. dato. 
 
Litt på etterskudd med utsendinger av diverse faktureringer etter langrennssesongen spesifikt. Men 
de større postene med store utlegg på hoteller m.m. er nå gjennomgått og utfakturert. 
Alpint gjennomført sin sesong samt aldersbestemte mesterskap og er klar for ny sesong med 
regnskapsmessig mer aktivitet fra samling 6. mai og fremover. 
Hopp gjennomført sin sesong og samme som alpint klar for mer samlingsbasert og økt 
regnskapsmessig aktivitet fremover. 
Foreløpig har vi en del minus med tanke periodisk regnskapsaktivitet, men dette er normalt på 
denne tiden da tilskudd og endel deltakeravgift vil komme utover sesongen. 
Team Elon Vest – ferdig med sesongen, men litt etterslep på enkelte bilag. 20 000,- ekstra på 
inntekt samarbeidsavtale med Haukelirennet (ikke ført) samt noe andel som er lagt ut for utøvere 
på hotell Scan cup Island (forhåndsbetaling ca. 14 500,-). Nytt lag tas endelig ut 4. mai (landslagene 
tas ut 2. mai) 
 
Vedtak: regnskapsoversikt tas til etterretning 
 
Sak 4. Ansatte skikretsen, evt. nye avtaler 
Det er svært gledelig å kunne annonsere at ny avtale er inngått med trener for Team Elon vest 
Eivind Arne Bjaaland for nye 2 år. De siste års beste regionlag har vært rammet av covid, men har 
også denne sesongen levert flotte plasseringer både nasjonalt og internasjonalt. Sak om forlengelse 
er sendt styrets medlemmer og annonsert på hjemmesiden. 
 
Nye treneravtaler langrenn – her avventer vi litt til vi vet mer rundt seniortilbud i kretsen og LK 
leder er i dialog med flere parter. 
 
På forrige styremøte ble det vedtatt at vi skulle gå i dialog med NSF ang. ansettelse av en kombinert 
stilling som skiklubbutvikler (50%) og adm. hjelp som konsulent (50%, spesielt fokus innen 
langrenn). Saken er tatt opp med ansvarlig i NSF adm. Foreløpig er dette vanskelig, siden 



 
 
prosjektet kun ivaretar kretsene som samarbeider rundt deling av stilling. Flere kretser har og eller 
skal ansette egne personer i en heltidsstilling, men slik prosjektet foreløpig er satt opp så er det ikke 
rom for dette med tanke på støtte. Adm. NSF ser utfordringen og sier samtidig at man er avhengig 
av en utvidet ramme fra NSF skistyre, slik at kretser som ønsker å ansette selv i en større 
stillingsbrøk/kombinert stilling, blir tilgodesett i fordeling av midler. Adm. sjef hadde avtalt å få 
ansvarlig person i NSF til å orientere på selve styremøte samt lage en forklaring på foreløpig 
finansieringssituasjonen og hvordan vi som skikrets kan løse våre utfordringer rundt det 
økonomiske og arbeidsgivermessig, rundt en 100% stilling på sikt. Dessverre var han forhindret i å 
delta på møtet og adm. sjef hadde telefonisk kontakt rett etter møtet, samt at han snakket med 
kretsleder rundt saken og kompleksiteten rundt ulike alternativer for de som evt. vil ansette selv.  
 
Vedtak: ang. utlysning av 100% stiling i Agder og Rogaland Skikrets som en kombinert stilling 
med 50% administrative oppgaver og 50% skiklubbutvikler, arbeides med videre av kretsleder og 
adm. sjef i samråd med rådgiver klubb/krets i NSF, samt en evt. utlysningstekst. Vi kan også dra 
veksler på bla. Sør-Trøndelag, Akershus, Oppland og andre som allerede har ansatt og eller er i 
en prosess om ansettelse av 100% i egen krets. Kretsleder vil også ta opp temaet med de andre 
kretsledere på møtet 27. april der saken vil bli belyst ytterligere og om mulig fremme forslag om 
at prosjektet kan oppnå en større andel friske midler fra NSF styret, slik at prosjekt 
skiklubbutviklere vil utvides på et nivå der alle kretser kan ha en mulighet for en 50% stiling 
finansiert via NSF (evt. en fordeling som imøteser en positiv økonomisk fordeling for de som vil 
ansette en egen person i 100% stilling. Dette er ikke gunstig med tanke på dagens 
finansieringsmodell) 
 
Sak 5. Orientering fra komiteene  
Komiteene gav en kort status fra sitt arbeid i perioden samt planer fremover.  
Hopp – skal arrangere RC cup (rekrutteringscup ungdom) i pinsehelgen på Sandrip. Klasser under 
12 år og veteraner deltar på eget renn i Trollbakkene samme dato. Storsamling Vikersund uke 25. 
Langrenn – Planlegging av ny sesong i gang. Sonene skal ha økt fokus på bredde og 
rekrutteringsarbeidet. Seniorsatsing for de som vil satse videre, men som ikke får innpass i Team 
Elon Vest. Arbeid har pågått med nabokretser i løpet av vinteren, mulig vi lager et opplegg med kun 
egen krets og et samarbeid med Sirdal. LK leder vil komme tilbake til endelig opplegg.  
Hovedlandsrenn og Telenorlekene er gjennomført, mange gode resultater og spesielt på jentesiden i 
Telenorlekene. Samlingsplan for hele sesongen er sendt ut og ligger på hjemmesiden. Første 
samling blir 6. mai i Myrkdalen og så er det Fonnasamlinger utover sommer og høsten. Vi håper at 
snøen skal ligge lenge slik at vi slipper å bruke SNØhallen mer enn nødvendig på høsten, det ryktes 
om store økninger på prisnivået der og det er noe alpinkomiteen ikke er komfortable med. 
 
Vedtak: orientering fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 6. Neste møte 
Neste møte blir et fysisk møte på Rysstad feriesenter torsdag 25. august kl. 1700-2000.  
 
Kretsleder innkaller delegatene til skitinget 2022 i forkant av skitinget for gjennomgang av saker 
når disse er gjort kjent og evt. hvordan vi som skikrets stiller oss til disse. Det kan også være aktuelt 
å innkalle hele styret ved behov. 

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


