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REFERAT 
 

 

SAK 97 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 

Vedtak:  

Møteinnkalling godkjennes. 

Inhabilitet er vurdert, ingen anses som inhabile i saker på dagens saksliste. 

 

 

SAK 98 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 9/2017-19 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 9/2017-19 godkjennes.  

 
 

 

 

RAPPORTERING 
 

SAK 99 REGNSKAP pr. 30.11.2018 
 

Se regnskapsoversikt pr. 30.11.18,  
 

✓ Styre/admin 
✓ Alle grener 

 

 

Regnskapet ble kort gjennomgått på styremøtet. 

 
Resultatprognoser for 2018 

….. ser ut som følger: 

 

   

 

   

 
 

 

 

 

 

Dette gir et samlet overskudd på drøyt 30.000. 

Prognosene for freestyle, kombinert og langrenn er relativt sikre. 

For alpint og telemark mangler fortsatt noen utlegg. 
 

For styre/admin er det fortsatt noen usikre momenter knyttet til kjøreregninger og en 

del etterfakturering fra NSF etter årsskifte. 

 
 

 
Vedtak: 
Regnskap pr. 30.11.2018 tas til etterretning 

 

 Prognose Rev.budsjett Oppr.budsjett 
 

Admin/styre -65 000 -176 000 -260 000 underskudd 

Alpint 30 000 6 048 0 overskudd 

Freestyle 22 029 9 898 0 overskudd 

Hopp/kombinert 15 991 3 313 0 overskudd 

Langrenn 30 000 -25 015 -30 000 overskudd 

Telemark 0 836 5 000 overskudd 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-9_2017-2019_29.-oktober-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.11.18_styreadmin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.11.18_grener.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 100  BUDSJETT 2019 
 

Budsjettforslag for  

• Styre/admin  underskudd kr. 300.000 

• Langrenn  underskudd kr.75.000 

• Hopp/kombinert 0-budsjett 

• Freestyle  overskudd kr. 8.000 

• Alpint    0-budsjett 

• Telemark  0-budsjett 
 

 
Kommentarer til budsjettet 
 

 

Styre/administrasjon 

I forslaget legges det opp til kr 300.000 i underskudd, som er litt mindre enn 

rammebudsjett vedtatt på Skikretstinget 2017 (kr. 320.000).  

 

Grener 

Grenlederne presenterer sine respektive budsjettforslag på styremøtet. 

 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner de framlagte forslagene til budsjett 2019 for alle avdelinger/grener. 
 

 

 

 

 

 

SAK 101 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2019 
 

   

Følgende møteplan foreslås: 
 

o Mandag 21. januar 

o Mandag 11. mars 

o Mandag 29. april 
 

   

Andre møter/samlinger våren 2019 
 

o Basisturne Vind Idrettspark mandag 25. februar 

o Skikretstinget 2019 Oppland, inkl. grenvise vårmøter, 10-11. mai, Ilsetra 

o NSF Vårmøte 14-16. juni, Gardermoen  

 

   

 

Vedtak: 

Foreslåtte møteplan vedtas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2019-osk-styre-og-admin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2019-osk_langrenn.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2019-osk_hopp-kombinert.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2019-osk-freestyle.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2019-osk-alpint.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2019-osk_telemark.pdf


 

 

SAK 102 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Silje deltok på veiledersamling i NSF regi helgen 2-3. desember. 

Hun har også gjennomført klubbesøk på Vinstra (Tormod Skilag) og IL 

Kolbukameratene. Det planlegges et oppfølgingsmøte på Kolbu i januar. 
 

I tillegg jobbes det med besøk og oppfølging av følgende klubber i januar/februar: 

Gjøvik Skiklubb, Dombås IL, Ringebu-Fåvang Skiklubb og Østre Toten Skilag. 
 

Det kan virke som om mange klubber har en utfordring med at de er foreldrestyrte 

mer enn klubbstyrte. Dvs. det ofte mangler forankring i verdier og styring forankret i 

en mer helhetlig tankegang, og dermed oppstår det ofte interessekonflikter som 

kompliserer klubbhverdagen på grasrotnivå.  
 

Det er positivt at klubbmiljøene begynner å legge merke til den jobben som Silje gjør – 

og at de nå begynner å ta kontakt med skikretsen for hjelp og inspirasjon. 

 

Styret oppfordrer også Silje om å jobbe aktivt med synliggjøring av det som skjer i 

media, i tillegg til det som allerede gjøres gjennom sosiale medier. 

 
 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

SAK 103 HANDLINGSPLAN – STATUS OG NY PROSESS 
 

Det er fortsatt Skipolitisk dokument 2016-20 som vil ligge til grunn for ny 

Handlingsplan for perioden 2019-21, som skal legges fram på Skikretstinget 10. mai.  
 

Styret gjennomførte en grundig prosess inn mot Handlingsplan 2017-19. Styret er 

derfor enige om å videreføre hovedtrekkene fra Handlingsplanen for 2017-19, men 

ønsker å fokusere mer på utvikling. Dette gjøres ved at hver gran og styre/admin 

konkretiserer 3-4 utviklingstiltak som det skal settes ekstra fokus på i den kommende 

tingperioden.  
 

Hva slags type tiltak dette skal være, kan variere fra gren til gren. Langrenn har 

allerede blitt utfordret av klubbene til å sette fokus på rekruttering og ungdoms-

frafallet, hvilket har resultert i at de har satt av penger i budsjett 2019 til utdanning av 

unge trenere, samt sone-/dagssamlinger for aldersgruppen 12-14 år. 

 

Videre prosess vedtas som følger: 

• De respektive grenkomiteene, som har god forankring i klubbene, jobber fram 

forslag til 3-4 utviklingstiltak for sin gren. Frist 10. mars. 

• Styremøte 11. mars: Handlingsplan 2019-21 som egen sak 

• Styremøte 29. april: Endelig forslag til Handlingsplan 2019-21 vedtas 

 

 

Vedtak: 

 Styret vedtok å videreføre Handlingsplan 2017-19 inn i ny tingperiode, 2019-21. Men 

den skal være mer utviklingsrettet, gjennom at hver grenkomité jobber fram 3-4 

utviklingstiltak til styremøtet 11. mars, jf. tidsplan skissert over. 

 

 

 
 



 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 104 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

Omorganisering norsk idrett, høring 

Høringsfristen til NSF var 30. november. Trine deltok på møte i regi av idrettskretsen 

15. november, og i tillegg ble det avholdt et arbeidsmøte 30. november, der Audun, 

Trine, Marit og Ellie deltok. Skikretsens høringssvar er sendt inn til NSF, som lager et 

felles høringssvar til NIF på vegne av skiidretten.  
 

Høring ny anleggspolitikk 

Norges Idrettsforbund har kommet med forslag til ny anleggspolitikk. Norges 

Skiforbund har laget et forslag til høringssvar, utformet av Marit Gjerland og Morten 

Roa, med innspill fra Ingvild Bretten Berg. Dette høringssvaret legger vekt på at 

rekrutteringsanlegg bør ha hovedfokus, hvilket er helt i tråd med OSK sin anleggsplan. 

Skikretsen støtter derfor NSFs høringssvar. 
 

Basisturneen 2019 på Gjøvik 

Dato er satt: mandag 25. februar på Vind Idrettspark. KLIKK HER for å lese mer. 

Dette er et samarbeid mellom forbund, krets og klubb. 
 

Antidoping 

Antidoping Norge jobber for tiden med en ny versjon av Rent Idrettslag, som skal 

lanseres i første kvartal av 2019. Av den grunn legges den gamle versjonen ned f.o.m. 

4. desember. Idrettslag som er sertifisert gjennom dagens program vil beholde sin 

sertifisering, men vil ikke lenger ha tilgang til det gamle programmet.  
 

Skikretsen avventer derfor oppfølging av klubber definert i skikretsens handlingsplan 

for antidoping til den nye versjonen av Rent Idrettslag er oppe og står. 

 

KM 2019 - oversikt 

  Kretsmesterskap 2019 arrangeres som følger: 
 

  Langrenn 

• Lørdag 13. januar KM enkeltstart, fri teknikk, Karidalen, arr: Østre Toten Skilag 

• Lørdag 26. januar  KM sprint klassisk, arr: Dombås IL 

• Søndag 27. januar KM fellesstart klassisk, arr: Dombås IL 

• Søndag 7. april KM stafett, Lygna Skisenter, arr: Brandbu IF 
 

  Alpint (arrangeres felles med HSK) 

  Lørdag 11. februar KM SG, Hafjell 

  Lørdag 9. mars  KM SSL, Gålå 

Søndag 17. mars KM SL, Hamar Alpinsenter 
 

  Hopp/kombinert (arrangeres felles med HSK) 

  Lørdag 9. mars  KM, Tolgaspretten, Hamran hoppanlegg, Tolga 
 

  Freestyle 

  Helga 30-31. mars KM Slopestyle og Big Air, Dombås 
 

De respektive grenkomiteene har ansvar for å stille med representanter og medaljer 

fra skikretsen. 

 

Kompetanse og anlegg 

Intet å berette 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/20181129-horingssvar_fremtidig-organisering-av-norsk-idrett.pdf
https://www.skiforbundet.no/fagportal/basisturneen-2019/basisturne-gjovik/


 

 

SAK 105 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Alpint 
 

Breddeidrett 

Young Attacking Vikings planlegges i alle klubber kommende sesong, i tillegg til 

fellesarrangement for alle klubber under WC Kvitfjell og finalerenn på Skei 

palmelørdag.  
 

Det jobbes godt i Lillehammer, Øyer, Gjøvik og Gålå. Men rekrutteringen er generelt 

ikke god nok.  

 

Toppidrett 

I Oppland har vi totalt 19 FIS løpere, det er veldig bra.  

 

Arrangement 

Felles terminliste med HSK er nå endelig på plass, inkl. felles KM og felles kvalikrenn. 

 

Anlegg 

Kanthaugen er et viktig prosjekt for breddeidretten på Lillehammer. Lillehammer 

Skiklub har hatt møte med ny daglig leder i Olympiaparken. 

 

Kompetanse 

Det er forsøkt avholdt TD kurs, men dette måtte utsettes grunnet liten interesse.  

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 

Klubbene jobber godt, spesielt på Dombås, Gausdal og Lillehammer jobber bra mot de 

yngste. 
 

Toppidrett 

Johanne Killi og Petter Ulsletten (begge Dombås IL) har kjørt WC i november. 
 

Arrangement 

Terminlista er satt - med tre rennhelger i Oppland Freeski Cup pluss Øyer Rail Jam. 

Sistnevnte ble utsatt pga. snømangel i arenaen i Hafjell. 
 

Anlegg 

Brukeravtale for Hafjell Freepark har vært på gjennomlesing hos Hafjell Alpinanlegg. 

Avtalen gjennomgås med Marit Gjerland før Styremøtet. 
 

Anleggene i kretsen har foreløpig ikke kommet i gang grunnet lite snø, vi regner med 

at dette ordner seg snarlig. 
 

Kompetanse 

Sikringskurs trampoline arrangert i Gausdal med deltagere fra Gausdal og 

Lillehammer. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Budsjettforslag for 2019 er utarbeidet. 

 

 

 

 



 

 

Telemark 

• TK v/ Boye har tilbudt NSF Telemark støtte til den kommende NC-helga på 

Gålå 14-16. desember, både med menneskelig og økonomisk kapital.   

• Dato for inspirasjonskvelden ‘Gode ferdaråd for opp- og nedturer’ er nå 
spikret, tirsdag 15. januar på Birkebeineren Hotel.  Ørjan Venås fra 
Gjendeguidene vil snakke om bl.a. valg av utstyr, grunnleggende skredlære, 
mestring av vær og valg av ruter. 

 

Langrenn 
 

• Referat LK-møte 3. desember 2018 

• Har ikke mottatt grenrapport utover dette. 

 

Hopp/kombinert 
 

• Har ikke mottatt grenrapport 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning. 
 

Styret ønsker å minne om viktigheten av å levere grenrapporter til styremøtene, bl.a. 

med henvisning til Kontrollkomiteens anmerkning i sine to siste beretninger. 

Grenrapportene er styrets verktøy for oppfølging av at grentilskuddene forvaltes på en 

god måte og bidrar til å skape aktivitet. 
 

Pga. manglende rapportering fra Hopp/kombinert til de siste møtene, ønsker styret en 

utvidet rapport til neste styremøte, bl.a. med status fra det planlagte møtet med 

miljøet på Toten. 

 

 

SAK 106 EVENTUELT 
 

Para-VM Vinter 2021 
… skal arrangeres i Lillehammer og Hafjell 4-15. februar 2021. Arrangør er Norges 

Idrettsforbund i samarbeid med skiforbundet, skiskytterforbundet og 

snowboardforbundet.  
 

Mesterskapet blir det første vinter-VM for funksjonshemmede utøvere der fire grener 

samles, hhv. langrenn, skiskyting, alpint og snowboard. Sammenlignet med 

Paralympics mangler kun idrettene kjelkehockey og rullestolcurling. 
 

Styret ønsker at skikretsen tar en aktiv rolle inn mot arrangementet, gjerne med en 

person i organisasjonskomiteen. Vi ønsker en dialog med prosjektansvarlig Marit 

Gjerland i Skiforbundet, der vi kan identifisere fokusområder der skikretsen kan bidra. 
 

Det er også ønskelig å koble på studentmiljøene for idrett på Lillehammer og Elverum, 

der det undervises i ledsaging, aktivitet og fokus på paraaktivitet. Aktuell 

kontaktperson her er Heidi Bråten på idrettsstudiet på Høgskolen Innlandet, avd. 

Lillehammer. 
 

Administrasjonen følger opp dette. 

 

 

Neste møte mandag 21. januar 2019 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer.  

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 11. desember 2018 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_11_motereferat-03.12.2018.pdf

