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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 
 
 
   
Sak 1. Referat og informasjon  

• Ref. styremøte nr. 8 2021-2023 - godkjent 

• Kort info. kretsleder 
✓ Usedvanlig rolig sommer, etter skitinget. Ny skipresident, ro i rekken. Skistyret 

skal ha sitt første større møte om få dager, men Pål er selv forhindret i å delta, 
grunnet oppgaver under oljemessa. Kretsledere har hatt et felles kort infomøte med 
ny president 

• Kort info. skitinget med fagmøter 
✓ God stemning generelt sett. Valget gikk rolig for seg og president ble valgt med klar 

margin. Lite lobbyvirksomhet 
✓ Fokus rekruttering – ny utviklingsavdeling blir etablert ifølge vedtak. 
✓ Delegasjon ARS – lærerikt, sosialt og bra gjennomført 
✓ Fagmøter – ingen større saker. Langrenn fokus på handlingsplan, hopp med fokus 

på arrangement og kostnader for arrangører ved renn, alpint kjørte sosial del før 
møtet med fokus å snakke sammen og bli kjent etter to år med pandemi, samt 
vanlige fagmøtesaker. Alle skal ha fokus på rekruttering, men dessverre lite 
konkret å spore i møtene (sett fra adm. sjef side).  

• Kort info. adm. sjef  
✓ Hektisk sommer med mye samlinger – økonomi (bilag etc.) 
✓ Lønnsforhandlinger ansatte skikretsen, ny forsikringsavtale ansatte (IF), ny 

reiseoperatør (Berg-Hansen) 
✓ AU krets (adm. sjefer) – samarbeider meget godt og er viktig for rådgiver 

klubb/krets 
✓ Eget møte med alle grener i Oslo 7-8 september 
✓ Web/IT – en del møter rundt arrangementsverktøy i NSF. Vi skal over på nytt 

system Isonen, informasjoner og implementering blir sendt ut til alle klubbene  
 

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning 

Referat styremøte nr. 9 2021-2023  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: torsdag 25. august kl. 1700-2000 
Sted: Rysstad feriesenter, Valle 



 
 
Sak 2. Økonomi 
Regnskapsrapport sendt ut i juli. Adm, sjef orienterte om økonomisk status pr. 25. august. Det ble 
sendt ut en egen økonomisk rapport med utfyllende kommentarer rundt enkeltposter. 

• Sak fylkestilskudd Agder Idrettskrets. I mange år har vi blitt tilgodesett med et større 
tilskudd fra gamle Aust-Agder Idrettskrets. Ved sammenslåingen til Agder Idrettskrets ble 
det varslet at tilskuddet skulle kuttes drastisk, for skikretsens del. Styremedlem Nils Stray 
som var skikretsens representant ved tinget i 2019 tok opp skjevheten rundt tildelingen 
som da lå i sakspapirene. Det virket da ikke som om styret i idrettskretsen hadde vært 
involvert i saken eller kjente til tildelingsforslaget. Det ble uansett bestemt at det skulle 
være en overgangsperiode i to år 2020-2021. Hvor mye vi får i 2022, vites ikke på 
nåværende tidspunkt. Men oppsettet fra tidligere kan vise så mye som en nedgang på hele 
¾ av tidligere mottatt beløp. Adm. sjef og styrerepresentant Nils Stray satt seg tidlig inn i 
saken og så på konsekvensene forslaget ville få )2019). Ved sammenslåing så ville det vært 
naturlig å heve totalbeløp, da fylkestilskuddet generelt sett som idrettskretsen mottar, også 
økes betraktelig. Dette er ikke tilfelle og i tillegg til nye særkretser er også idrettsrådene 
tilgodesett i samme tildeling. 
 

Vedtak: en gruppe bestående adm. sjef, Nils Stray og Pål Angell Bergh utarbeider ett skriv til 
Agder Idrettskrets der vi ber om at fylkestilskuddet opprettholdes på 2021 nivå for 
skikretsens del. Vi har relativt liten administrasjon og er opptatt av å bruke mest mulig 
midler på aktiviteten og eller direkte rettet mot aktivitet (kretstrenere). Samtidig har vi en 
kultur at vi belaster klubbene minst mulig ved lagskontingent og er opptatt av å gi mest mulig 
tilbake igjen. Vi er derfor avhengige av gode støtteordninger generelt sett. Ved ansettelse av 
ny utviklingskonsulent, så vil også dette ha en større betydning for vårt fremtidige budsjett. 

 

• Skistipend 2022 
Sesongen 2021-2022 er på hell, med vinterens terminliste som hovedpunkt, men også med 
sommersesongen som et kriterium. 
Skistipendet ble i sin tid opprettet med tanke på at vi skulle få gode seniorer på sikt i flere 
grener.  
For 2021 så valgte skistyret å legge inn 60 000,- som ble over to år grunnet pandemien som slo 
inn i mars 2020. 
For 2022 så ligger det inne 40 000,- i budsjettet. Nå er ikke dette ment å være en finansiering 
av toppidrett satsingen, men heller en påskjønnelse og mulig stimulans/motivasjon for videre 
satsing til ypperste toppen. 

 
Ekstra gledelig er det å se at vi nå har utøvere som er i ypperste verdenstoppen (Jesper para 
alpint), Sivert, Sondre, Aron, Mari) med fler i langrenn, Eirik som kjører E-cup og er på NSF 
landslag alpint og Mathias Holbæk som jevnlig er på pallen i NC langrenn 19-20 år og har fått 
ny tillit på NSF juniorlag. 

 
Igjen – nå har vi flere som skiller seg ut i toppen og leverer ihht. til kriterier, vi skal også være 
forsiktig å sette grenene opp mot hverandre. 

 
Men noen har gjort ting litt skapere enn andre denne vinteren. 
 
Vedtak: tildeling Skikretsens stipend 2022 – alle mottar 7500,- 

✓ Alpint 
✓ Jesper Saltvik Pedersen – VM konge og OL gull i bøtter og spann 
✓ Eirik Hystad Solberg – flere seiere i FIS, E-cup kjører med knallresultater og 6 plass i 

VM junior slalåm Canada. Uttak NSF landslag 2022 
 
 



 
 

✓ Langrenn 
✓ Sivert Wiig – flere WC uttak og to 4. plasser i World cup. vår fremste på spesielt 

sprint 
✓ Sondre S. Ramse – årets komet med seiere i NC og topp 4 plasseringer i Skandinavisk 

cup 
✓ Mari Folkvord – Verdensmester stafett U23 på hjemmebane på Lygna, meget sterk 

prestasjon og et flott løp 
✓ Aron Åkre Rysstad – uttatt til WC og flere gode renn i 2022, seier i Skandinavisk cup 
 

Vinnere tilskrives og det bes samtidig om at utøverne deltar på skikretstinget 2023 for 
endelig tildelingsbevis og heder fra forsamlingen og mulig en liten videohilsen som kan legges 
på nettsidene. 
 

• Sak ang. kompetanseheving for ansatte i skikretsen ved eks. trenerkurs. AK leder forklarte 
rundt trener 3 utdannelsen og støtte fra Skikretsen og deling av utgifter med Voss 
Skigymnas. For fremtiden er det også viktig at man sikrer en forpliktelse mot arbeidsgiver i 
ettertid (periode/åremål etc.).  
 

Vedtak: Skikretsen skal alltid kunne gi våre ansatte de beste muligheter for 
kompetanseheving, sett i forhold til stilling og kontraktvarighet. Ved fremtidige 
støtteordninger for ansatte, så skal man utarbeide klare retningslinjer som også sier noe om 
forventinger og varighet til arbeidsgiver. 

 
Vedtak: økonomirapport tas til etterretning, med spesifikke vedtak. 
 
Sak 3. Nye rullskianlegg høsten 2022 
Det skal åpnes hele tre nye rullskianlegg denne høsten. 
 

1. Gjerstad – åpning 15. september 
2. Evje – åpning 11. oktober 
3. Brokke – åpning 24. september 

 
Vedtak: skikretsens styre er veldig positive til nye anlegg og rulleskianlegg spesifikt og vil være 
med på åpninger og samtidig gi rosende ord til klubbene/eierne og en hilsen fra skikretsen.  
I Gjerstad stiller adm. sjef Petter Furseth, i Brokke stiller LK leder Henning Wiig og på Evje stiller 
styremedlem Nils Stray. Blomsterhilsen overrekkes fra skikretsen samt en hilsen og betydningen 
av disse anleggene, ikke minst med tanke på å få organisert trening på rulleski inn i kontrollerte 
former i egnede anlegg (sikkerhet). Skikretsen se også på muligheten for å anskaffe refleksvester 
ifbm. med åpningene og til klubber på generelt grunnlag. Langrennskomiteen tar dette opp i eget 
møte. 
 
Sak 4. Orientering fra komiteene 
Komiteene gav en status fra sitt arbeid i perioden, samt planer fremover.  

• Alpint 
✓ Meget hektisk periode med mye samlingsaktivitet. Hintertux er rosinen og største 

motivasjonsfaktor for videre satsing. Dessverre litt lite snø på breene på mellom 
Europa, men vi har troen på at dette skal bli bra likevel. Kretstrener har dialog med 
hotell m.m. 

✓ Litt endringer på fonnasamling 4, som starter fredag kveld (kun for de eldste etter 
melding fra Fonna).  

✓ Fått med flere fra Hordaland og spesielt Bergensklubber – positivt for hele miljøet 

• Hopp 
✓ Hoppskoler i gang nå etter ferien 



 
 

✓ Planlegger en større rekruttsamling for kretsen i høst 
✓ Skal arrangere hopptreff på Evje og i Sandrip (se info. hjemmesiden) 
✓ Sørlandshopp i Tyskland (youth cup), sommerhoppuke Skien, Drammen og 

Vikersund. 

• Langrenn 
✓ Nytt kretslag junior – 13 stk.  
✓ God aktivitet i sonene med flere nye sonesamlinger 
✓ Rekrutteringstiltak i klubbene på rulleski, samt under Blink/Melsheia 
✓ Vil gjerne ha nye arrangører av renn, spesielt fokus på langrennscross. NB! 

Langrenns cross har nå fått full status som egen øvelse under Hovedlandsrennet. 
✓ Nytt arrangement system Isonen. Når alt er klart sendes dette ut til klubbene og vi 

ber da om rennsøknader for vinteren. Gjelder alle grener. 
✓ Opplegg senior for de som ikke kommer inn på Team Elon Vest. Avtale laget med 

Sirdal Ski som har noe ledig kapasitet kommende vinter. Aktuelle deltakere i 
skikretsen er tilskrevet. Ønskelig med et samarbeid med de andre Team Elon vest 
kretsene, men dette har vist seg vanskelig å få til. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 5. Handlingsplan skikretsen 2022-2024  
Skikretsen ved hovedstyret samt komiteene, påbegynner arbeidet rundt handlingsplaner. Dette tar 
utgangspunkt i ny plan for NSF som også ble revidert under skitinget 2022. I tillegg har nå NSF 
grener utarbeidet egne planer. Se mail med handlingsplan NSF 2021-2024 (pdf dokument), samt 
eget skriv til styrets medlemmer med hovedpunkter 
 
Viktig at vi har realistiske planer, tilpasset samfunnet i dag. Vi må prioritere områder som VI 
mener er viktig for skikretsen, sett ut ifra geografiske forhold, snøforhold m.m. Fokus er 
rekruttering og bredde.  
 
En egen plan for skikretsen tar utgangspunkt i NSF strategiplan for perioden (2021-2024) 
 
Med tanke på rekrutteringen så kan hverken skiforbundet eller skikretsen utøve dette i praksis, 
men dette må skje i de enkelte klubbene. Men vi kan legge forholdene bedre til rette slik at arbeidet 
ute i klubb kan forenkles noe. Innspill fra styret – innen alpint så handler det om å ta tak i de gode 
historiene i klubber med suksess. Hva gjorde dere og hvordan kan andre gjøre tilsvarende? 
Hvordan sikre at flest mulig barn og unge ved eks. Telenorkaruseller blir igjen i idretten og 
skiidretten spesielt? 
 
Vedtak: Adm. sjef og styreleder lager et grovutkast til plan, som fremlegges på neste møte. 
Endelig plan godkjennes og implementeres i desember møtet. Prioritering av viktige oppgaver 
sett fra vår side og som i tillegg er gjennomførbare sett opp mot rammebetingelser. Det skal være 
enkelt, realistisk, gjennomførbart og meget kortfattet. 
 
Sak 6. Status skiklubbutvikler 
Ref. skitinget så arbeides det nå aktivt med å få til en finansiering slik at hver krets kan få midler til 
en 50% stilling. Flere kretser har allerede ansatt personer som starter nå i høst, og noen kretser har 
ansatt i 100%. Vi ønsker oss primært en 100% stilling, men slik finansieringsoppsettet er pr. dato, 
så må vi ta tilnærmet hele kostnaden selv – dette er ikke forsvarlig pt. Skitinget vedtok samtidig å 
opprette en egen avdeling med fokus på bredde og rekruttering (noe likt som tidligere med egen 
utviklingsavdeling som ble nedlagt i 2020 og ansvaret for rekruttering ble overført til gren). 
Skistyret skal ha møte og har nedsatt et eget utvalg rundt saken og jeg vi har stor tro på at 
skiklubbutvikler sammen med ny avdeling får nok midler til at vi og andre kan ansette etter ønsket 
behov.  



 
 
Kretsleder gav en foreløpig informasjon rundt saken. For at alle kretsene skal kunne ha en 50% 
stilling finansiert via NSF, så mangler det ca. 1,7 mill. Dette tror og håper vi at styret i NSF finner 
midler til.  
Vi forholder oss til tidligere vedtak om å ansette en person i 100% stilling. 50% skiklubbutvikler og 
50% administrativt ansatt, som kan avlaste adm. sjef i perioder av året, med mye arbeidspress. 
 
Vedtak: saken ble grundig diskutert. Adm. sjef og styreleder går i dialog med rådgiver 
klubb/krets i NSF med tanke på en ansettelse. Vi er avhengig av vedtak i NSF styret om ekstra 
midler til prosjektet for at vi skal ha en 100% ansatt person – 50% skiklubbutvikler og 50% adm. 
oppgaver i skikretsen. 
 
Sak 7. Neste møte 
Det ble ikke avtalt tidspunkt – adm. sjef skulle finne tid i etterkant av kretsledermøtet og fagmøter i 
NSF 14-16 oktober. 
 
Forslag er torsdag 27. oktober kl. 1930 via teams. 

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


