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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. 9 2021-2023 - godkjent 

• Informasjoner kretsleder, kretsledermøtet oktober Oslo 
✓ Egen informasjon fra sportssjefer i alle grener, positivt. 
✓ Økonomi, negativt resultat i 2022, budsjett 2023, legger opp til et lite negativt 

resultat 
✓ Økning i post 3 midler til skikretsene i 2023 
✓ Oppfølging av vedtak fra Skitinget, funksjonstid tillitsvalgte, kjønnsbalanse – 

grenene innstiller på leder og dette er uavhengig av kjønn. Valgkomiteen jobber 
med frie valgte og har da et problem med kjønnsbalanse uten å vite kjønn på 
grenledere. 

✓ Bredde og rekruttering, godt i gang med ansettelser av skiklubbutviklere i kretsene. 
Fokus på lek, rekrutteringsanlegg. Ønsket finansiering (50% i hver krets) er fortsatt 
ikke på plass. 

✓ Anlegg – fagteam etablert i ulike satsingsområder 
✓ Skisprell – nytt konsept i NSF (bygger på world snow day FIS) 
✓ Distansekortet på nett, arbeider mot nye tekniske nettbaserte løsninger 
✓ Informasjon strømstøtte til skianlegg, egen sak på skiforbundet.no 
✓ Russland, utestengelse, ulike scenarioer. FIS vedtok denne uken utestengelse, 

mens ledere, TD’er etc. er fortsatt inne i varmen. 
✓ Antidoping – rent idrettslag og ren utøver, alle bør ta dette. Tillitsvalgte i 

skikretsen skal ta ren utøver: 
https://www.skiforbundet.no/fagportal/antidoping/ren-utover/  

✓ Merkevareprosjekt og kulturprosjekt NSF. Et større arbeid er igangsatt sammen 
med innleid byrå Æra. Spennende å se utfallet. 

✓ TV avtaler, muligheter for å kutte ut Infront (internasjonal mellomagent) og 
forhandle direkte med FIS. 

Referat styremøte nr. 10 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: torsdag 27. oktober kl. 1930-2130 
Sted: Teams 

https://www.skiforbundet.no/fagportal/antidoping/ren-utover/


 
 

• Fagmøter: 
Langrenn – Henning Wiig deltok. Alpint Petter Furseth deltok delvis, hopp Trond 
Sandberg deltok. 
Dessverre fortsatt mye fokus på landslag og drift. Hoppmøtet var positivt og gode 
tilbakemeldinger rundt oppsett og gjennomføring. HK leder tok opp etpar ting i møtet som 
det skal arbeides videre med fra sentralt hold. Debatt rundt eget smøreopplegg i langrenn 
hovedlandsrennet, hva skal hver krets stille med av resurspersoner? Info. om 
skiklubbutviklere i møtene. En god parapresentasjon i alpint. 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Sak 2. Økonomi 
Regnskapsrapport sendes ut tirsdag 25. oktober. Gjennomgang i møtet av adm. sjef. 

• Lagskontingenter sendt ut 

• Bingoinntekter – positivt 

• Tilskudd idrettskretser, egen sak forrige møte og oppfølging fra skikretsen mot Agder 
Idrettskrets. Eget brev sendt styreleder i AIK, der vi påpeker skjevheten i tilskudd fra AIK i 
forhold til tidligere tilskudd. Saken ble diskutert i møtet der styremedlem Nils Stray, 
kretsleder og adm. sjef forklarte bakgrunnen i ulike vedtak samt beretninger som lå til 
grunn for vedtaket og mangler i etterkant. 

• Skiklubbutvikler, kostnad for skikretsen ref. avsatte midler i 2022 budsjett 

• Litt økning i reiseutgifter generelt – mer møteaktivitet samt at adm. sjef er mer på reise 
både i egen krets samt NSF møter/samlinger. 

• Hopp, sponsoravtaler sendt ut, egen storsamling rekrutter med en del kostnader 

• Alpint – meget stor bilagsstrøm i høst, med storsamlingen som hovedpunkt. 

• Langrenn – noe innkjøp i høst av utstyr, ses også opp mot egne post 3 midler fra sentralt 
hold samt andre søknader. Fokus rekruttering. Egne midler for Elon samling ifbm. KM 
rulleski. 

• Blink 2022- dugnadspenger sendt ut 480 000,- 

• Totalt sett har vi god økonomisk kontroll i alle grener og ingen større overskridelser 

• Forslag budsjett 2023 fra grenene legges frem i neste styremøte 
 
Vedtak: økonomirapport tas til etterretning.  
 
Sak 3. Orientering fra komiteene 
Komiteene gav en status fra sitt arbeid i perioden samt planer fremover.  

• Hopp – avholdt en større rekruttsamling i Skien (Hasselbakkene) i oktober. Fokus sosialt, 
mestringsfølelse og mye hopping. Veldig positivt og gode tilbakemeldinger. 

• Terminlistearbeidet igangsatt 

• NM kommende helg og NC fremover. 

• Legger opp til samarbeid med flere regionale samlinger til vinteren. 

• Alpint – litt redusert deltakelse på siste to Fonnasamlinger grunnet sikkerhetstiltak fra 
skisenteret. Storsamling i tux ble veldig bra. Gode skiforhold og bra treningsutbytte for alle. 
Samling i Snøhallen kommende helg. Samling på Ål før jul samt at noen reiser på renn på 
førjulscup Geilo. Storsamling Haukeli for alle i egen krets som normalt. 

• Økonomi under kontroll. 

• Langrenn – god aktivitet i sonene. Innkjøp av skileikelementer er positivt, og disse skal nå 
brukes på flere arrangement fremover inkl. våre KM til vinteren. 

• Trenerkurs avholdt i Melsheia (grasrot) 



 
 

• Elonsamling avholdt under KM rulleski med 52 deltakere (født 2007-2010). Paneldebatt 
med Henrik Ingebrigtsen og Elon løpere samt Micke Pålsson fra HSG. Smørekurs ved 
smøresjef Karl Aarrestad Team Elon vest 

• KM rulleski ble meget bra der alle i klasse 10 år og yngre gikk en skicrossløype (agility). 
Arrangør Sandnes IL med Torstein Hagen i spissen leverte virkelig varene denne dagen. 

• Terminlisten er på nett, men savner fortsatt noen klubber 

• Evalueringsmøte Blink – meget bra og lover godt for fremtiden. Dugnadspenger til 
klubbene, bedre enn noen gang, se egn sak på skikretsens hjemmesider. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Handlingsplan skikretsen 2022-2024  
 
Vedtak: handlingsplan skikretsen utsettes til neste møte. Adm. sjef har laget et forslag til oppsett. 
Dette sendes ut til styrets medlemmer. 
 
Sak 5. Status skiklubbutvikler 
Kretsleder og adm. sjef har vært i dialog med NSF i saken. Foreløpig så er ikke ønsket beløp på 
plass i NSF budsjetter for 2022, som sikrer alle kretser minimum finansiert 50% stilling. 
NSF har fått klare tilbakemeldinger fra skikretsledere under høstmøtet og om legge inn ønsket i 
budsjett 2023. 
Dialogen med NSF bredde ansvarlig var derfor en foreløpig 50% stilling for Agder og Rogaland 
Skikrets. Arbeidet har vært konstruktivt og vi har ytret våre ønsker i saken. Endelig tiltredelse 
gjøres av NSF i løpet av kort tid – 50% stilling av skiklubbutvikler i Agder og Rogaland Skikrets. 
 
Vedtak: skikretsen styre tar saken til etterretning og ber kretsleder og adm. sjef om å arbeide 
videre med å sikre en restfinansiering for skiklubbutviklere som dekker 50% for hver skikrets. 
Finansiering med dagens modell tas inn i budsjettforberedelsene til budsjett 2023. 
 
Sak 6. Innkjøp av representasjonstøy for styrets medlemmer 
Adm. sjef har sendt ut en mail til styrets medlemmer rundt en felles enkel vest fra NSF nye 
leverandør Craft. Ikke stor kostnad og viktig at vi brander NSF nye leverandør. Evt. andre ønsker 
for styrets medlemmer, tas i møtet. 
 
Vedtak: skikretsens kjøper inn en Craft vest til styrets medlemmer. Ytterligere bestillinger fra 
styrets medlemmer sendes inn til adm. sjef ref. epost. 
 
Sak 7. Neste møte 
 
Vedtak: det er et sterkt ønske om at styrets medlemmer skal møtes fysisk. Vi ser derimot at tiden 
før jul blir vanskelig å samles, grunnet mye reising og høy aktivitet. 
Neste møte avholdes tirsdag 13. desember kl. 1900-2130 via teams. Hovedpunkter i møtet er 
budsjett 2023 og handlingsplan skikretsen 
 

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


