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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Unni H. Austerå  Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Thomas Liland-Vik  AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Ikke tilstede: 
Øivind Naper   Styremedlem (AU) 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon  

• Ref. styremøte nr. 11 2021-2023 - godkjent 
✓ Informasjoner kretsleder, lite møteaktivitet siste tiden. Midt i sesong med nasjonale 

mesterskap og VM. Møte kretsledere 15. februar ang. post 3 midler. 
✓ Informasjoner adm. adm. sjef – kort om møter i perioden, ulike prosjektgrupper i NSF. 

Mye reisevirksomhet innad i egen krets på ulike arrangement. Fokus markedsføre 
skiaktiviteten og spesielt fokus på barn og unge.  

✓ Informasjoner skiklubbutvikler – fortalte om sin første tid i jobben. Egen samling i Oslo 
sammen med adm. sjefer. Ble godt kjent og fikk også verdifull opplæring i SNØhallen. Vært 
en del ute på ulike arrangement i kretsen – fokus å bli kjent med miljøene, trenere, 
tillitsvalgte, løpere m.m. Mye gode bilder til bruk for kretsen. Flott opplegg med Barnas 
mini VM på Sandrip. Moro å se alpinmiljøet på nært hold og imponert over hvordan de 
arbeider i klubbene. Har også deltatt på flere mindre arrangement for barn. Hvordan måle 
fremgang i klubbene? Fokus på systematisering. Tatt ut lister fra idrettsregistreringen og 
laget seg et eget system for å se på avvik og historikk. Vil kontakte klubber i tiden fremover 
og spesielt rundt frister for samordnet registrering. Flott artikkel om besøk på Knaben og 
Fjotland om nytt anlegg. 

✓ Uttak, seiere/medaljer nasjonalt og internasjonalt. Alt ligger på hjemmesiden. 
Gratulasjoner fra skikretsen til alle våre flotte utøvere som setter skikretsen på kartet enten 
det er langrenn, alpint eller hopp. Ingen nevnt, ingen glemt. Vi håper at dette gir ekstra 
motivasjon til våre yngre utøvere. 

✓ Tildeling av NM del 2 langrenn 2025 til Hovden – skikretsen gratulerer 
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 
 
 

Referat styremøte nr. 12 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: tirsdag 14. februar kl. 2030-2220 
Sted: Teams 



 
 
Sak 2. Økonomi 
Gjennomgang og endelig godkjenning av regnskap 2022. Konsern og avdelinger. Endelig regnskap 
sendes ble sendt ut i god tid før møtet.  
 
Vedtak: regnskap skikretsen 2022 godkjent og oversendes til revisor og fremlegges sammen med 
tingpapirene.  
 

• Post 3 midler fra NSF 2023 – kretsleder informerte om økt tildeling av post 3 midler fra 
NSF, ref. budsjett 2023 og endelig vedtak rundt fordelingsprinsipper til kretsene etter 
føringer kretslederne. Forslag fra rekrutteringsavdelingen ligger vedlagt og peker på 3 
alternativer. Styret diskuterte forslagene som forelå. 
 

Vedtak: skikretsen anbefaler alternativ 2 som en best mulig løsning og som også hensyntar deler 
av fellesskapet i Norges Skiforbund. Styret poengterer også at alternativ 2 må bli slik det 
foreligger i teksten og vil ikke være med på endring i tildelingssum basert på ulike parametere 
(medlemstall osv.). En lik fordeling uavhengig av størrelse på kretsene. Alternativ 3 er ikke 
ønskelig fra vår side.  

 

• Egenandeler skipakker og skisprell 2023 – skikretsen har mottatt 4 større utstyrspakker 
samt en alpinpakke med staur og merkekanner/utstyr. Verdien er 100 000,- og hver krets 
er fakturert for 25 000,- Skiklubbutvikler sammen med adm. sjef har fordelt disse rundt på 
strategiske områder med snø i hele kretsen, slik at de kommer til bruk på en best mulig 
måte.  

 
Vedtak: egenandeler skipakker rundt skisprell, tas til etterretning etter orientering fra adm. 
 
Sak 3. Orientering fra komiteene 
Komiteene gir en status fra sitt arbeid i perioden. 
 

• Alpint – kretsrenn har gått etter planen med god deltakelse. KM alle grener starter på 
Haukeli torsdag (4 dager) 

• Hopp – flere renn arrangert, men dessverre måtte KM Sandrip tirsdag og Brattåsen onsdag 
avlyses grunnet snøforhold. Gledelig med deltakelse i Solan Gundersen, mens HL deltaker 
Lukas dessverre er ute i lengre tid (korsbånd) 

• Langrenn – fantastiske resultater på våre beste. Hva med de som ikke kommer på Team 
Elon Vest neste sesong? LK ser på flere muligheter. Kretslag langrenn 2023-2024, mulig 
dette blir delt opp i to sonelag grunnet færre deltakere. KM arrangert og ferdig, veldig bra 
på Sandrip og Høgås. 

• VM junior – historisk for Skikresten. 
 

Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Kretsting 2023 

• Årets kretsting endres til lørdag 29. april i Kristiansandsområdet. Mulig et opplegg i 
Dyreparken. Håper dette kan kombineres. Nils Stray og Oddersjaa SSK er vertskap og 
sjekker ut ulike muligheter på innhold og diverse pakker. 

• Valgkomitearbeid – Geir Olav Håland har sagt seg villig til å være leder for valgkomiteens 
arbeid. Viktig nå at grenene tar en gjennomgang med sine tillitsvalgte og ber disse gi en 
tilbakemelding om hvem som vil være med videre. 

• Innhold, publisering, påmelding, tidsfrister etc. adm. sjef oppgave 
 



 
 
Vedtak: kretsting 2023 arrangere lørdag 29. april i Kristiansandsområdet. Skikretsen publiseres 
dato i løpet av kort tid og forholder seg til ulike lovmessige frister for deltakelse og tingpapirer. 
 
Sak 5. Neste møte 

• Neste møte avholdes på teams onsdag 29. mars kl. 200 
 

      
Pål Angell Bergh (sign.)   Petter Furseth 
Kretsleder    Adm. sjef 
 
Vedlegg diskusjon post 3 midler NSF 2023: 
 

 



 
 
 

 


