
 

 

 
 

Referat 
Styremøte nr.3/2013-2015 

 

 
 
Dato   Mandag 11.  november 2013 
 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 
 

Til stede   Marit Roland Udnæs, leder 
Kjell Arne Steira, nestleder 
Sandra Lyngstad 
Rolf Rønning 
Fred Arne Hessen 
Kjetil Dahlen 
Pål Vist 
Boye Skøre 
Stein Ove Kvatningen 
Hanne Kvåle 
Ellie Lein 
Anne Flugstad Øistuen, kontrollkomiteen 
Marit Gjerland, anleggskonsulent NSF, til stede i sak 25-28 
 

Forfall Gro Jensen 
Grethe Laeskogen 
 

 

 

 

 
SAK 25  GODKJENNE REFERAT      
  Godkjenne referat nr. 2 - 2013/2015 
 
  Vedtak:  

 Referat fra styremøte 2 - 2013/2015 godkjennes.  
 

 
 
SAK 26  INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 Ekstraordinær generalforsamling Hafjell Kvitfjell Alpin AS 9. oktober 
Marit representerte Oppland SK, kort referat ble gitt på møtet. 

 
 NSF Høstmøte 18-20. oktober 

… ble arrangert på Rica Helsfyr Hotell i Oslo, Marit og Ellie deltok på vegne av 
kretsstyre- og administrasjon, i tillegg var alle både telemark, langrenn og alpint 
godt representert på grenmøter. Hopp, kombinert og freestyle hadde ikke 
fagmøter. Kort oppsummering ble gitt på møtet. 



 

 OSK Høstmøte  26. oktober 
Et vellykket arrangement med drøyt 60 påmeldte, i tillegg til 75 stykker på 
ungdomssamlingen som gikk parallelt. Positive oppslag i både OA og GD i 
etterkant. Enighet om at opplegget fungerte bra, inkl. ungdomssamlingen, selv 
om det ble en lang dag spesielt, for langrennsfolket. Evt. vurdere å gjøre økten 
før lunsj litt kortere på Vårmøtet. Det er viktig å ha en felles lunsj, også som en 
møteplass, og det er viktig å legge inn pauser.  
 

Hopp og kombinert hadde et vellykket høstmøte etter samme lest 5. november. 
Neste gang unngår vi kollisjoner med andre arr., slik at alle grener kan samles. 
 

 Møte YOG2016 29. oktober 
Den nye sportssjefen i YOG20016, Jostein Buraas, hadde innkalt idrettskretser, 
særkretser, fylkeskommuner og arrangørklubber og –miljø til møte vedr. 
arrangement og frivillige. Ellie deltok på vegne av skikretsen. Diskusjonene 
begynner nå å bli mer konkrete og målrettede, bra møte. 
 

 Møte med Lillehammer Skifestival og NSF 30. oktober 
Erik Røste har hatt informasjonsmøte med Lillehammer Skifestival vedr. en mulig 
VM-søknad, med samme info som er gitt Sør-Trøndelag. Marit deltok på møtet 
på vegne av skikretsen. 

 

 Prosjekt Visma 2018 
Marit, Kjell Arne og Ellie var i møte med Visma torsdag 31. oktober. Innhold og 
konkrete samarbeidsområder ble diskutert, og Visma jobber nå med et utkast til 
avtale. Avtalen vil løpe over 4 år, f.o.m. mai 2014 t.o.m. april 2018.  
 

 Skiing Norway 
… er et nytt tilbud om sponsorpakker utarbeidet av markedsavdelingen i NSF, til 
bruk for både kretser og klubber. Sponsorinntekten splittes 50/50 mellom 
forbundet og krets/klubb. Det tilbys hhv. gull-, sølv- og bronsepakker, med 
varighet i 3 år. Kretsen følger opp med informasjon til klubbene.  
 

 Klubbutvikling 
NSF ønsker nå å satse på klubbutvikling. NIF har allerede et bra opplegg for 
dette, som ble presentert på høstmøtet. Det er et ønske om at kretsene tar 
initiativ ut mot aktuelle klubber, kretsansatte og andre interesserte vil skoleres i 
gjennomføring av klubbkvelder og evt. startmøter. NSF har allerede et lite, men 
dyktig korps av klubbutviklere, men ønsker flere inn i staben. 
 

Lillehammer Skiklub er allerede i gang, etter eget initiativ. I samarbeid med krets 
og forbund har de avholdt sitt første strategimøte. Prosessleder/klubbutvikler er 
Benthe Asp, tidligere kretsleder i Nord-Trøndelag SK. Ellie deltok på møtet på 
vegne av skikretsen. 
 

OSK tar tak i jobben med å ta fram en strategi for klubbutvikling i klubbene etter 
jul.  Styret er også positive til å invitere Torkel Seppola fra NIF til et styremøte 
våren 2014. 
 

 Søknad NSF om prosjektstilling, status 
Marit, Ellie og Brede Grønvold, leder i HSK, hadde et kort møte med Erik Røste og 
gen.sek Stein Opsahl under NSFs høstmøte. En evt. støtte fra NSF må godkjennes 
av styret i NSF, hvilket de tror vil sitte langt inne p.t.. Men de anbefalte å 
henvende oss til NIF og Inge Andersen. Erik Røste har allerede formidlet dette 
videre til Inge, og det vil bli satt av tid til et møte neste gang Inge Andersen er på 
Lillehammer. 
 



 Utdanning innen lederskap/frivillighet? 
Rolf luftet ideen på Høstmøtet og har også vært i en dialog med NIF om dette. 
Det vurderes dessuten å igangsette et arbeid på HiL med tanke på å utvikle dette 
for idretten. Rolf gjorde kort rede for noen av sine tanker rundt temaet. Styret 
ønsker at Rolf forbereder en egen sak om dette til første styremøte i 2014. 

 
 

Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning  

 Rolf forbereder sak om lederskap/frivillighet til første styremøte i 2014. 
 

 
 
SAK 27  INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

Langrenn 

 14/10: LK-møte 

 15/10: TD-kurs på Lillehammer i samarbeid med Hedmark, Torbjørn Broks 
Pettersen var kursholder - med 16 deltakere(15 fra Oppland). 

 18-20/10: LK var representert med 3 medlemmer + vår ungdomsrepresentant på 
Høstmøte i skiforbundet. 

 26/10: Høstmøte i LK i OSK med 36 representanter fra klubbene  og 4 LK-
medlemmer, mye informasjon ble gitt om kommende sesong. 

 Terminliste for langrenn og turrenn er klare og offisielle. 

 Cuparrangører for våre tre cuper er fordelt og informasjon er utsendt til dem. 

 TD’er er oppsatt og informasjon er utsendt til dem. 

 På 15-16 års samling på Sjusjøen 29/11-1/12 er det pr. dd. påmeldt 45 deltakere. 
Trenere og program for samlinga er klart 

 LKs medlem i anleggsutvalget til OSK er Knut Arne Kolstadbakken. 

Telemark 

 Komitemøte ifbm høstmøte OSK, fikk konkretisert planer for vinterens 
aktiviteter. 

 Boye har hatt møte med Peer Gynt Alpin, sportsjef NSF og drivere av anlegget på 
Gålå, for koordinering/oppstart av arbeidet med NC-renn telemark i januar og et 
rekrutteringstiltak utpå vinteren. 

 Venter på snø, og satser på juniorsamling 15.-16. nov på Kvitfjell eller Gålå i regi 
NSF Telemark. 

 NSF Telemark jobber med å arrangere samlinger på tvers av kretser, f.eks. 
Oppland/Oslo/Sogn og Fjordane. 

 

Hopp/kombinert 

 Miljøsamling på Rena 26-27. oktober hadde mange deltakere fra vår krets, og 
dette var også i år et arrangement vi kun har hørt positive tilbakemeldinger fra. 

 Det ble avholdt komitémøte 29. oktober med planlegging for sesongen 2013/14.  
 Høstmøte ble avholdt i Gausdal 5. november med møte for 

foreldre/støtteapparat/eldre utøvere og fysisk aktivitet i hall/turngrop for 
utøvere. Virket som om alle var fornøyde med opplegget.  

 Det er inngått samarbeidsavtale med NTG som omfatter hopp. Fornøyde med 
endelig å få konkretisert og formalisert samarbeidet.  

 Det har vært avholdt mandagstreninger for alle utøvere 14+ på Lillehammer i 
hele høst i regi av NTG. 

 NSF kombinert v/foreldrerepresentanter arrangerte sist helg en samling på 
Nordseter, uten at skikretsen var informert. Det er gitt tilbakemeldinger om 
dette, og vi satser på bedre kommunikasjon neste gang. 



Freestyle 
 Det ble et amputert grenmøte for freestyle under høstmøte, da oppmøte ble 

begrenset. Freestyle vil gjennomføre nytt møte i løpet av nov/des. 

 Gausdal Skilag er i ferd med å etablere freeskigruppe 

 Innendørs treningene i klubben på Dombås har hatt stor oppslutning siden 
oppstart i august. Ca. 60 i alderen 7-16 år deltar, det er etablert egen trening for 
jenter.  

 
Alpint 

 Alpint har hatt ett AK møte siden siste skikretsmøte. 

 Terminliste er klar 

 Vi har invitert til TD I kurs 22-24 november, og skal arrangere trener I/II kurs 
(gamle utdanningsstigen) før jul.  

 Planlegging av fartssamling på Kvitfjell uke 1 er i gang. 
 

FH/Integrering 

 Marit skal møte med daglig leder i Ridderrennet neste uke, primært med HiL-
hatten på – men fletter også inn skikretsen og dens evt. rollee under 
Ridderrennet 2014. 

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  
 

 

SAK 28  ANLEGG 
Vi hadde besøk Marit Gjerland, nytilsatt anleggskonsulent i NSF. Hun er bosatt på 
Lillehammer og godt kjent i fylket/kretsen. Hun hadde en kort presentasjon av status 
anlegg i NSF, prioriterte utfordringer p.t. og veien videre. Hun ønsker tett samarbeid med 
anleggskontaktene i hver krets (Fred Arne i Oppland).  
 

Fred Arne representerer ski og skiskyting i det nyetablerte fylkeskommunale 
anleggsutvalget. Det har til nå blitt avholdt 2 møter. 
 

Skikretsens anleggsutvalg ledes av Fred Arne (alpint). Med seg har han Kjetil Dahlen 
(hopp/kombinert), Tor Ødegaard (Telemark), Stein Ove Kvatningen (freestyle) og nytt 
medlem Knut Arne Kolstadbakken (langrenn). Aktiviteten i utvalget har vært litt 
avventende, i påvente av etableringen av det fylkeskommunale anleggsutvalget. 

 

Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  

 
 

SAK 29  BEHANDLING AV INNKOMNE SØKNADER OSK PROSJEKTMIDLER 
 Styret hadde fått inn 12 søknader til behandling: 

 

o Gjøvik Toten Langrenn (GTL) Rekrutt  
o Valdres Ski 
o Jentesamling Langrenn Hadeland 
o Norddalen Langrenn 
o ØTI, styrking av skiklubbsamarbeid i Gudbrandsdalen 
o ØTI, skirenn med naboklubber og hyttebeboere i Hafjell  
o LK, breddesamlinger x 2 
o Breddesamling Freestyle 
o Toten/Gjøvik Hopp og Kombinert 
o Telemark, kveldstreninger Hafjell 
o Klubbsamarbeid Lillehammer-regionen 



Vedtak: 

 Styret øker prosjektpotten til kr. 110.000 og deler ut prosjektmidler til alle 
søkerne bortsett fra ØTIs søknad om støtte til skirenn på Hafjelltoppen. Denne 
søknaden avslåsfordi styret anser at søknaden ikke oppfyller kriteriene for de 
utlyste midlene. 

 Vi ber om at mottakerne av prosjektmidler som motytelse sender inn en 
’stemnningsrapport’ med bilder fra arrangementene, som OSK kan legge ut på 
sosiale midler. 

 Ved neste runde med utlysning av prosjektmidler bør vi være enda mer spesifikk 
mht. kriterier, f.eks. at det gjelder nye tiltak, ikke allerede igangsatte tiltak. 

 
 

 

SAK 30  BUDSJETT 2014 
Kjell Arne la fram forslag til Budsjett 2014 for Avd. Styre/administrasjon. I tråd med de 
nye budsjettmalene fra NSF skal det nå prosjekteres på prosjektnivå, ikke kontonivå.  

 

Det legges opp til et 0-budsjett. Inntektssiden består hovedsakelig av deltageravgifter 
renn, lagskontingenter, momsrefusjon og tilskudd fra NSF. På kostnadssiden er de store 
postene grentilskudd, som er økt fra 350’ til 550’, i tråd med Tingvedtak 2013, i tillegg til 
drift av kretsadministrasjon og –styre. Det er også for 2014 lagt inn en pott på 100’ i 
prosjektmidler til utdeling til klubber. 
 

Grenkomiteene vil motta sine budsjettmaler etter styremøtet. Disse returneres til 
kretskontoret innen 1. desember og vil bli lagt fram for godkjenning på styremøtet 9. 
desember. 

 

 
Vedtak: 

 Styret godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 2014 for styre/admin. 

 Grenene bes om å ha klare sine budsjettforslag til neste styremøte, 9. desember. 
 

 
 

SAK 31  SAMFUNNSKONTAKT 
Etter forrige styremøte har skikretsen vært i møter med både YOG2016, Hafjell Kvitfjell 
Alpin AS og Lillehammer Skifestival. Men det er fortsatt et ønske om å sette fokus på og 
jobbe litt mer i dybden på dette temaet – hvilken rolle ønsker vi at skikretsen skal ha? 
Saken utsettes derfor og tas opp igjen i 2014.  

 

Vedtak: 
Saken utsettes og settes opp på på agendaen igjen i 2014. 

 

 
   
 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 15. november 2013 
 


