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REFERAT 
 

 

SAK 15 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 2/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 2/2015-17 godkjennes.  

 

 

INFORMASJON 
 

SAK 16 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 

 NSF Høstmøte og Anleggs- og arrangørseminar 16-18. oktober 

… ble arrangert på Clarion Hotel på Gardermoen. Skikretsen var godt 

representert, både fra hovedstyret og grener. Kort referat fra møtet ble gitt på 

styremøtet. 

 
 Prosjekt Visma 2018 

  Visma presenterte sitt kursopplegg (6 timer) rettet mot skiungdom med  

  tanke på regnskapsføring i idrettslag på skikretsens høstmøte.  
 

  Ellie hadde oppfølgingsmøte med Visma 3. november. Skikretsen kontakter  

  1-2 klubbmiljø for å teste interessen for å gjennomføre pilotkurs for sine 

  ungdommer, gjerne på tvers av både grener og idretter.  

 
 Integrering 

Integreringsutvalget i NSF har plukket ut Hedmark og Oppland som to av 

kretsene som de ønsker å prioritere den kommende sesongen. I den anledning 

deltok Ragnvald, Marit og Ellie på møte på Honne mandag 2. november, der 

også representanter fra Hedmark Skikrets, NSF og NIF deltok. Av temaer som 

ble tatt opp var informasjon/kommunikasjon, samarbeid (både med 

nabokrets og NIFs fagkonsulenter), terminlister og konkrete forslag på 

arrangement.  

 
 Anlegg 

Det skjer mye ute i de forskjellige anlegg nå når snøen forhåpentligvis kommer 

snart på naturlig vis over det ganske Oppland. Hos oss er det Dombås og 

Beitostølen som har tatt frem snøen som falt i fjor og det er full fart begge 

stedene. 
 

Fristen for å søke tippemidler er passert i de fleste kommunene. Vi i 

anleggsutvalget ønsker en tilbakemelding fra klubbene mht. hvem som har 

søkt om spillemidler/nærmiljøanlegg. Vi vet at det er søkt om spillemidler for 

et hoppanlegg i Fronskommunene, men de har ikke oppdatert vår 

anleggsplan. Kjetil er i kontakt med dem. Det er også søkt om spillemidler for 

utvidet rulleskiløyper på Dombås. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat_2_2015-2017_12.%20oktober%202015.pdf


SAK 17 INFORMASJON FRA GRENER 
 

Freestyle 

 Godt og konstruktivt grenmøte i freestyle ifbm. høstmøtet 24. oktober,  

alle aktive klubber var representert (Dombås IL, Skei/Gausdal Skilag, 

Harestua IL og Lillehammer Skiklub) 
 

 Freestyle planlegger å gjennomføre en OSK cup for de yngste klassene, 

målsettingen er å få til 3-4 arrangement. 

 

Telemark 

 TK er nå komplett, med Anette Harildstad fra Lillehammer Skiklub og 

Aleksander Ødegaard fra Nordre Land IL, i tillegg til Boye, Sondre og Goro. 
 

 OSK har 3 utøvere som representerer klubber i kretsen på dagens landslag, i 

tillegg er det utøvere i norgestoppen, men som pr. i dag ikke bor i regionen.  

Bak disse har arbeidet med rekruttering dessverre vært svak, og vi har ikke 

lenger aktive klubbmiljøer. Arbeidet må derfor prioriteres mot å få i gang igjen 

aktivitet på klubbnivå.  
 

 Mål for vinteren:  

o Etablere aktivitet på klubbnivå i Lillehammer/Øyer-området. Fokus 

på rekruttering og ‘alt på ett par ski’ i Ballettbakken. 

o Tilbud i Hafjell, kveldstrening torsdager, målgruppe ‘eldre barn’ og 

miljøet rundt HiL. Fokus også her skal være ‘alt på ett par ski’ og 

skiglede. 
 

 Ungdoms-OL: Telemark skal ha med inntil 20 løpere på åpningsseremonien. I 

tillegg arrangeres ‘Bli kjent med idretten’ i Ballettbakken dagtid 15.-20.februar 

og (demo)renn en dag i sentrum. 

 

Langrenn 

 Terminlister for langrenn og turrenn er klare 

 LK har hatt fokus på at alle klubber som arrangerer renn også skal stille med 

TD. Alle bortsett fra en klubb stiller med TD denne sesongen. 

 Har jobbet med Svea Skilag med tilrettelegging av skistadion for fristil sprint, 

for at de kunne ta på seg KM. Svea Skilag har gjort den jobben som måtte til – 

og litt til. 

 

Hopp/kombinert 

 Terminlista er nesten i boks, mangler å få på plass et par etteranmeldte renn. 

 Høstmøte gjennomført sammen med Hedmark Skikrets ifbm. storsamlingen 

på Rena 25. oktober, NSF Hopp kjørte sitt regionmøte som en del av 

høstmøtet. 

 NM kombinert arrangeres allerede førstkommende helg, med hopprenn i 

Midtstua og langrenn på Beitostølen.  

 Mange opplendinger deltok på NSF Kombinert sin samling på Nordseter sist 

helg, svært vellykket. 

 

Alpint 

 Terminlista er klar 

 Den planlagte breddesamlingen på Skei 20-22. november henger i en tynn 

tråd pga. mangel på snøforhold, men avventer litt før den avlyses. 

 
Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 



RAPPORTERING 

 
SAK 18  REGNSKAPSTATUS PR. 31.10.15 

 Klikk her for regnskapsrapport pr. 31.10.15 for alle avdelinger. 
 

 Alle avdelinger/grener ligger fortsatt godt an ifht. budsjett, regnskapet ble 

gjennomgått på styremøtet.  

 

Budsjett 2016 
… vil være egen sak på neste styremøte, 14. desember. 

 

  I forkant av styremøtet vil Ellie følge opp de enkelte grenene, som får i oppgave å sette 

opp sine budsjett til presentasjon og godkjenning på styremøtet 14. desember, 

sammen med hovedbudsjettet. 

 
   Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning. 
 

 Grenlederne setter opp budsjettforslag 2016 for sine respektive grener til neste 

styremøte, følges opp av Ellie, siste frist mandag 7. desember. 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 19  EVALUERING HØSTMØTE 2015 

 Årets høstmøte i skikretsen ble avholdt på Lillehammer lørdag 24. oktober, med en 

fellesdel før lunsj og grenmøter etter lunsj. Hopp/kombinert arrangerte sitt høstmøte 

søndag 25. oktober, i forbindelse med storsamlingen på Rena. 
 

  Parallelt med høstmøtet ble det arrangert breddesamling på tvers av grener, ledet av 

Kjetil André Aamodt og Andreas Arnø. Her deltok hele 135 ungdommer i alderen 11-15 

år. 
  

 Drøyt 50 personer deltok på fellesdelen, der hovedtema var informasjon fra kretsen, 

antidoping og prosjekt Visma 2018, samt foredrag med Kjetil André Aamodt og 

Andreas Arnø.  
 

 Etter lunsj var det grenmøter, med spesielt gledelig stort oppmøte på Telemark og 

Freestyle. 
 

 Det er enighet om at det fungerer meget bra med et opplegg der man kjører en samling 

for barn/unge parallelt med høstmøte/grenmøter. Det er nok også et bra trekkplaster å 

bruke profilerte og dyktige forelesere. Det er uheldig at det havner på samme helg som 

storsamlingen på Rena, dette bør unngås neste år. 
 

  Marit la fram et forslag vedr. vårmøtet 2016, som innebærer en vårmøte- og 

kompetansehelg en fredag-lørdag i mai, inkl. plakettutdeling på lørdag. Mer konkret 

innhold må jobbes med og spisses mer, men ideen ble positivt mottatt og er i tråd med 

skikretsens ønske om å sette kompetanse i fokus. 

 

   

Vedtak:  
 Skikretsen inviterer til en vårmøte- og kompetansehelg fredag 20 – lørdag 21. mai.  

 Styret fortsetter jobben med å lande sted og innhold etter jul. 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_regnskap%20pr.%2031.10.15_alle%20avdelinger.pdf


SAK 20  NY STILLING OPPLAND SKIKRETS 

 Arbeidsgruppen, bestående av Marit, Audun, Boye og Ellie, har utarbeidet et forslag til 

utlysningstekst. I denne ligger også innhold/instruks for stillingen. 

 

 Stillingen utlyses i følgende kanaler: 
 

 Skikretsens hjemmeside, Facebook og Nyhetsbrev til klubbene 

 NSFs hjemmeside, og evt. nabokretser 

 NIF og Oppland Idrettskrets sine hjemmesider 

 Finn.no 

 Langrenn.com 

 Friflyt.no 

 

  Vi får benytte portalen Webcruiter gjennom NSF. 

 

   Videre framdrift: 
 

 Styremøte 9. nov  Ferdigstilling av stillingsinstruks og utlysningstekst  

 Uke 46    Utlysning, med søknadsfrist 1. desember  

 Uke 49    Gjennomgang av søknader, 

    aktuelle kandidater kalles inn til intervju 

 Uke 50   Gjennomføring av intervju 

 Styremøte 14. des  Vedtak om ansettelse 

 
  Søknadene gjennomgås av den samme arbeidsgruppen som ble satt ned til å lage 

stillingsannonsen (Marit, Audun, Boye og Ellie) 
 

  Intervjuene gjennomføres av Marit, Audun og Ellie 

 
Vedtak:  

 Utlysningstekst og –kanaler, samt videre framdrift vedtas som foreslått over. 

 

 

  

SAK 21  SAMARBEIDSAVTALE MED REDD BARNA 
Norges Skiforbund har inngått en samarbeidsavtale med Radd Barna. Samarbeidet ble 

presentert på NSF sitt høstmøte, men er fortsatt i startgropen. 
 

 Samarbeidet er ment å inkludere klubber i nærheten av asylmottak med mindreårige 

barn/unge, og hvor Redd Barna er inne med egne frivillige ressurser.  For Oppland vil 

dette innebære mottak som er under etablering nå, men også midlertidige mottak. Det 

var en stor reportasje i Aftenposten mandag 2.november fra mottak på Hornsjø i 

Øyerfjellet og i Rondane, her bor det mange syriske barn.  
 

Det er så langt ikke innmeldt tiltak fra skilag til NIFs flyktningefond. Det er så langt 

ikke gitt informasjon fra NSF om samarbeidet også inkluderer midler å søke på. Når 

NSF har utredet sin innsats for flyktninger, vil skikretsen informere ut til sine klubber 

og lag. Redd Barna er spesielt opptatt av at de har en kompetanse ifht. flyktninger som 

idrettslag kan nyte godt av. 

 

 

 Vedtak:  

 Mens vi venter på en avklaring fra NSF vedr. samarbeidsmodell, vil skikretsen 

oppfordre de enkelte idrettslagene om å bidra med utstyr, klær og aktivitet til 

nærliggende mottak. Marit får mandat fra styret til å utforme en tekst i løpet av uke 46 

som deles via sosiale medier (hjemmeside og Facebook) og Nyhetsbrev til klubbene. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Stillingsannonse%20Oppland%20skikrets%202015%20(2).pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Stillingsannonse%20Oppland%20skikrets%202015%20(2).pdf


 

SAK 22  KRETSMESTERSKAP 2016 
 Kretsmesterskap 2016 arrangeres som følger: 

 

  Langrenn 

 Helgen 16-17. januar Distanserenn, Skrautvål/Rogne 

 Lørdag 6. februar  Sprint, Svea 

 Søndag 3. april   Stafett, Gålå 

 

   Hopp/kombinert 

 Søndag 14. februar  Tolga 

 

  Alpint 

 Helgen 16-17.april  Gålå 

 

  Freestyle 

 Helgen 16-17. april  Skeikampen - ifbm. med de siste rennene i OSK Cup 

 

  Telemark 

 Helgen 8-9. april  Filefjell, arr. Vang IL – ifbm. det siste NC-rennet 

 

 

   Ellie sørger for KM-medaljer til alle KM, grenkomiteene er selv ansvarlige for at disse 

  henter på kretskontoret. Dersom diplomer ønskes, må det gis beskjed om dette i god 

  tid før KM. 

 

 

  Vedtak:  
  Informasjon om KM tas til etterretning. 
    

   Grenkomiteene har hovedansvaret for å stille med premieutdelere fra kretsen,  

  medaljer hentes på kretskontoret. 
 

 

 

 

SAK 23  MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016 
  Følgende møteplan foreslås: 
 

 Mandag 25. januar … høringsfrist SPD 10. februar 

 Mandag 14. mars  … godkjenning av Årsregnskap 2015 m.m. 

 Mandag 9.  mai  … sakspapirer Skitinget sendes ut 6. mai 

    

  Skitinget 2016 arrangeres i Trondheim 28-29. mai. 

 

   

  Vedtak:  

  Foreslått møteplan vedtas. 

 

 

 

 

 



SAK 24  HANDLINGSPLAN 2015-17 
 Handlingsplanens operasjonelle del er under utvikling. Den ligger nå ute på felles 

dropbox for hele styret og grenkomiteer, med tilgang til å redigere. Grenledere har 

ansvar for å legge inn sin grens tiltak og styreleder har ansvar hovedstyrets tiltak. Dvs. 

at det under de ulike kapitlene/overskriftene til handlingsplanen vil skrives inn de 

tiltakene som administrasjonen, styret og grenene skal utføre/har utført. Planene er 

ment som et levende dokument, slik at tiltak som er ferdige kvitteres ut i egne rubrikk, 

og nye som kommer til i inneværende tingperiode kan legges til.  
 

  Det er viktig at alle tar ansvar for å legge inn tiltak fortløpende.  Oppfølging av 

Handlingsplanen vil være et fast punkt på styremøteagendaen framover. 

 
                         Vedtak: 

                             Handlingsplanenes operasjonelle del ligger i styrets felles dropbox som et levende 

dokument. Grenledere, styreleder og styremedlemmer fyller inn hhv. grenspesifikke og 

styrespesifikke tiltak fortløpende. Dette vil bli fulgt opp på kommende styremøter. 

 
 

 

SAK 25  HAFJELL FREEPARK AS (HFAS) 
  Marit redegjorde kort for bakgrunnen for skikretsens eierskap i HFAS og hvorfor det 

  er skikretsen som innehar styreledervervet, etter ønske fra Norges Skiforbund.  
 

  Dette styreledervervet har blitt langt mer omfattende enn først forespeilet, både mht. 

  krav til kompetanse og tidsbruk. Av den grunn overtok Fred Arne Hessen vervet fra 

  Marit Roland Udnæs sommeren 2015.  
 

   Det har vært flere møter i høst, både ordinære styremøter, åpning av anbud og  

  befaringer i anlegget. Alt dette skjer på dagtid, og Fred Arne har vært nødt til å ta fri 

  fra jobben for å delta.  
 

  Til nå har skikretsen dekket Hessens kjøreregninger ifbm. oppdrag i HFAS.  

   Det er nå også løftet inn behov for kompensasjon også for tapt arbeidsfortjeneste. 
 

  Det er enighet i styret om at dette er et omfattende verv som går utenom de ordinære 

  vervene i skikretsen, og at det bør kompenseres for faktiske utgifter. Men dette er rent 

  prinsipielt selskapet (HFAS) sitt ansvar. Skikretsstyret gir derfor styreleder mandat til 

  å løfte inn dette til de to andre eierne, hhv. Øyer kommune og Hafjell Alpin AS, som så 

  må ta saken videre derfra. Ettersom HFAS p.t. ikke har driftsmidler, kan et konkret 

  forslag være at hver eier skyter inn kr. 15.000 i driftsmidler til selskapet, som kan 

  brukes til erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og andre driftskostnader knyttet 

  selskapet. 
 

   Det er også et ønske fra skikretsstyret om at HFAS og skikretsens ansvar og eierskap 

  tas opp til evaluering etter Ungdoms-OL, sammen med NSF. 

 

 

 Vedtak: 

                             Marit sender en formell henvendelse om saken til de to andre eierne i HFAS. 

   Skikretsen tar initiativ til en evaluering av eierskapet i HFAS etter Ungdoms-OL. 

 

 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 10. november 2015 
 


