
OPPLAND SKIKRETS 
 
STYRET I OPPLAND SKIKRETS BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016 
 
 

1. Styrets sammensetning 
Styret består i Tingperioden 2015-17 av følgende personer: 
 

 Marit Roland Udnæs  Leder 

 Audun Skattebo  Nestleder 

 Fred Arne Hessen  Styremedlem 

 Ragnvald Steile   Styremedlem 

 Goro Rykhus   Styremedlem 

 Sandra Alise Lyngstad  Styremedlem 

 Torbjørn Broks Pettersen Styremedlem 

 Kjetil Dahlen   Styremedlem 

 Boye Skøre   Styremedlem 

 Linda Svendsrud  Styremedlem 

 Pål Vist    Styremedlem 

 Stein Ove Kvatningen  Styremedlem t.o.m. 16.09.16 

 Torger Fenstad   Styremedlem, konstituert f.om. 16.09.16 
  
Stein Ove Kvatningen, leder av Freestylekomiteen, ba om å få te ut av styret september 2016. Han 
ble erstattet av Torger Fenstad, som ble konstituert som ny leder av freestylekomiteen fram til 
Skikretstinget 2017. 
 

Oppland Skikrets har sitt kontor på Idrettens Hus, Fakkelgården på Lillehammer. Skikretsen har seks 
grenkomiteer: Langrenn, alpint, hopp, kombinert, freestyle og telemark. Virksomhetens art er å legge 
forholdene best mulig til rette for lagene innenfor de ulike grenene, slik at de kan tilby aktiviteter til 
sine medlemmer.  

 
2. Oppland Skikrets sin stilling og økonomiske resultat av virksomheten  
Etter Styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2016 med 
tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for skikretsens stilling og resultat av virksomheten. 
Styret foreslår at de fremlagte regnskapene fastsettes som skikretsens resultatregnskap og balanse. 
 
Styret kjenner ikke til andre forhold som har innvirkning på Oppland Skikrets sin økonomiske stilling. 
Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i 
årsoppgjørene og som er viktig for å bedømme Oppland skikrets sitt resultat og stilling. Styret 
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.  
 
Revisor for regnskapsåret 2016 var revisorfirmaet Ernst & Young. 

 
3. Ansatte 
Ved regnskapsårets slutt har Oppland skikrets følgende ansatte: 

 Administrasjonssjef  Ellie Lein  80 % stilling 

 Skiutvikler   Jo Mork  50 % stilling 
 

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten.  Skikretsen har full likestilling 
mellom kvinner og menn. 
 



4. Styregodtgjørelse 
Det ble ikke utbetalt styregodtgjørelse i 2016. 

 
 
5. Ytre miljø og indre miljø 
Vår virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Vår virksomhet har et godt arbeidsmiljø i relativt nye 
lokaler. Det er minimalt sykefravær i virksomheten.  
 

 
6. Disponering av over-/underskudd 
Driftsunderskuddet for 2016 ble på kr. 5.276. Dette fordeles mellom hver gren/avdeling på følgende 
måte: 
 

 Langrenn  (underskudd)       - 65.559 (underskudd)        

 Alpint          - 1.724 (underskudd) 

  Hopp/kombinert      - 77.486 (underskudd)    

 Telemark            - 7.797  (underskudd) 

 Freestyle            11.214 

 Styret/administrasjon         136.075 
 
Underskuddet dekkes i sin helhet av egenkapitalen. 
 
 
Oppland Skikrets,   
Lillehammer, 3. april 2017 
 
 
 
Marit Roland Udnæs   Audun Skattebo    Linda Svendsrud  
       styreleder        nestleder                     styremedlem 
 
 
 
Fred Arne Hessen       Kjetil Dahlen        Ragnvald Steile  
     styremedlem       styremedlem                     styremedlem 
 
 
 
Sandra Alise Lyngstad                       Torbjørn Broks Pettersen         Goro Rykhus 
     styremedlem       styremedlem                      styremedlem 
 
 
 
           Pål Vist                Boye Skøre         Torger Fenstad      
     styremedlem           styremedlem           styremedlem 
 
 
 
            Ellie Lein      
     administrasjonssjef 


