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REFERAT 
 

 

SAK 116 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 

Vedtak:  

Møteinnkalling godkjennes. 

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

 

 

SAK 117 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 11/2017-19 

    

Vedtak:  

  Referat nr. 11/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 118 ÅRSREGNSKAP 2018 
 

Årsregnskapet for 2018 er avsluttet og godkjent av revisor.   

Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet. 
 

 

• Årsregnskap 2018 

o resultat 

o balanse 

o noter 

 

• Årsregnskap 2018 oversikt pr. avdeling/gren 

• Styrets beretning for regnskapsåret 2018  

 

 

Årsresultat 

 

Avdeling Resultat  

Admin/styre  38 633 overskudd 

Alpint 30 411 overskudd 

Freestyle 22 682 overskudd 

Hopp/kombinert 14 971 overskudd 

Langrenn 31 393 overskudd 

Telemark -16 589 underskudd 

Samlet resultat (overskudd) 121 501  
 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-11_2017-2019_21.-januar-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-11_2017-2019_21.-januar-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_resultat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_resultat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_balanse.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_balanse.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_noter.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_noter.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_avdelingsvis.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/oppland-skikrets_arsregnskap-2018_avdelingsvis.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/styrets-beretning-regnskapsaret-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/styrets-beretning-regnskapsaret-2018.pdf


 

 

Kommentarer til årsregnskapet 
 

• Telemark er bokført med et underskudd på kr. 16.589. 

Det ble i 2018 utbetalt en reisestøtte på kr. 22.500 til telemarkentusiaster fra 

Oppland som besøkte Kina. TK ønsket at dette skulle tas direkte fra EK og ikke 

påvirke årsresultatet for 2018, men rent regnskapsteknisk må dette føres i 

resultatregnskapet. Men ettersom et underskudd medfører en tilsvarende 

reduksjon i EK, er det i praksis det som er gjort. Og det ‘reelle’ overskuddet er 

kr. 5.911. 

 

• Det har vært en nedgang i totale driftskostnader og -inntekter på drøyt 

600.000. Dette skyldes primært at flere av de store nasjonale langrennene ble 

arrangert på steder med kort kjørevei og dermed færre som overnatter 

gjennom kretsen. Bare Hovedlandsrennet nordiske grener (i 2017 på Røros, i 

2018 på Lygna/ Raufoss) utgjør alene en forskjell på nesten 400.000 i 

inntekter/kostnader).  

 

• Renteinntektene utgjør totalt kr. 74.898 i 2018. Dette skyldes ene og alene 

avkastning fra Garantikontoen, kr. 68.741 i 2018 (2017: kr. 10.971) Her har det 

nok vært gjort feilføringer i både 2016 og 2017, som har medført en stor 

inntekt i 2018. Men vi skal nå være i rute. 

 

• Styre/admin hadde for 2018 budsjettert med et underskudd på kr. 260.000, 

mens resultatet viser et overskudd på kr. 38.633, altså et positivt avvik på 

nesten 300.000. Dette skylder primært følgende faktorer: 
 

✓ Momskompensasjon, 43.000 mer enn budsjettert 

✓ Deltakeravgift renn, 64.000 mer enn budsjettert 

✓ VO-midler, 15.000 mer enn budsjettert 

✓ Renteinntekter, jf. over, 55.000 mer enn budsjettert 

✓ Drift/aktivitet skiutvikler, 65.000 lavere enn budsjettert 

✓ Driftskostnader styre, 35.000 lavere enn budsjettert 

 

 

Egenkapital 
 

Skikretsen har pr. 31.12.18 en samlet egenkapital på kr. 3.986.074. 

Den fordeler seg om følger: 

 

Avdeling Pr. 31.12.16 Res 2017 Pr. 31.12.17 Res 2018 Pr. 31.12.18 

Styre/admin 2 910 740 54 482 2 965 222 38 633 3 003 855 

Alpint 70 673 -23 143 47 530 30 411 77 941 

Hopp 
78 332 13 013 91 345 14 971 106 316 

Kombinert 

Langrenn 404 403 -75 255 329 148 31 392 360 540 

Freestyle 101 432 5 833 107 265 22 682 129 947 

Telemark 243 309 25 420 268 729 -16 589 252 140 

Team Oppland HK 0 0 55 334 0 55 334 

Totalt OSK 3 808 889 349 3 864 573 121 501 3 986 074 

 

 

Vedtak: 

Årsregnskapet for 2018 godkjennes 

 
 



 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 119 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Statusrapport fra Silje: 

 

Gjøvik Skiklubb 

Det har vært avholdt innledende møte der Silje, Audun og Trine deltok. De ansvarlige i 

klubben er positive til den videre prosessen. Det vil bli arrangert kurs i ‘styrearbeid i 

praksis’ i regi av idrettskretsen, før Silje gjennomfører et oppstartmøte sammen med 

Atle Rolstadaas i NSF i mai, parallelt med Utetimen. Vi er også i dialog med klubben 

om etablering av en freeskigruppe, samt gjennomføring av både sikringskurs og trener 

1 alpint. 

 

IL Kolbukameratene 

Tidligere besøk ble fulgt opp med en inspirasjonskveld for trenere, med Silje og 

Sandra, der også trenere fra naboklubber deltok. Gode tilbakemeldinger fra 

deltakerne. 

 

Gausdal Skilag/Follebu Skiklubb 

Inspirasjonskveld for trenere a la Kolbu berammet til 20. mars, Marianne Myklebust 

blir med Silje. 

 

Midt-Gudbrandsdalen 

Silje har en dialog med Ringebu-Fåvang Skiklubb. Det har også kommet en 

henvendelse fra Vinstra IL. Kan det være aktuelt å samle alle klubbene i Midtdalen til 

et felles opplegg? 

 

Nord-Gudbrandsdalen 

Oppfølgingen av Dombås IL har stoppet opp litt pga. sykdom, men det er viktig at 

dette kommer i gang igjen når det er klart for det. Det er økende aktivitet der oppe, 

viktig å følge opp. 

 

Vind IL 

Vel gjennomført basisturné, Silje har hatt en god dialog med klubben i den anledning. 

Vind er et fleridrettslag som fungerer relativt bra, Silje følger opp videre. 

 

 

Kommentar fra styret 

Silje gjør en god og viktig jobb, nå begynner ballen virkelig å rulle. 

Hun er pr. nå ansatt i en 50% stilling i et 4-årig prosjekt, fram til desember 2021, 

vedtatt av Skikretstinget 2017. Styret ønsker å fremme et forslag til klubbene på 

Skikretstinget 2019 ifm. sak om rammebudsjett, der styret gis fullmakt til evt. å øke 

Siljes stillingsprosent mellom Skikretsting, dersom 1) mengden arbeid og 

klubboppfølging øker til mer enn det Silje rekker i en 50% stilling, og 2) skikretsen har 

en økonomi som tillater det. 
 

 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning 

 



 

 

SAK 120 PÅLAGT ENDRING I SKIKRETSLOVEN 
 

 

Loven for Oppland Skikrets ble sist vedtatt på Skikretstinget i 2017, basert på 

oppdatert lovmal for skikretser etter endringer i NIFs lover på Idrettstinget i 2015 og 

endringer i NSF sin lov på Skitinget i 2016. Vår lov ble godkjent av NSF i september 

2017. 
 

Alle kretslovene er nå gjennomgått ekstra nøye av NSF sentralt, og kretsene er pålagt å 

gjøre nødvendige endringer med henvisning til NIFs lover 

 

For Oppland sin del er det kun en ting; vi må ha varamedlemmer til styret. 

 

Iht. dagens lov, §16, punkt 10, bokstav b, har vi 6 medlemmer i hovedstyret, ingen 

varamedlemmer. Grenledere kommer i tillegg. Ifølge NIFs lover skal det være minst 2 

varamedlemmer, antall ordinære medlemmer må også være minimum 2. 
 

En lovendring må legges fram til godkjenning på Skikretstinget 10. mai.  

 

Etter en kort diskusjon ble styret enige om å legge fram følgende forslag for 

Skikretstinget: 
 

Etter pålegg av NSF med henvisning til NIFs lover og uttalelse fra Lov- og 

påtaleutvalget (LPU) legger skikretsstyret fram følgende forslag til endring av §16 

Skikretstingets oppgaver, nummer 1 bokstav b: 

 

Skikretstinget skal 

  10. Foreta følgende valg: 

   a) Leder og nestleder 

   b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

 

Det legges opp til at varamedlemmene møter på alle styremøter, på linje med 

styremedlemmene, og med full talerett. Men de vil kun ha stemmerett dersom de trår 

inn på vegne av at styremedlem som ikke er til stede. De vil også kunne få tildelt 

ansvarsoppgaver i styret på lik linje med ordinære styremedlemmer. 

  

 

 

Vedtak: 

 Vedtak ble fattet i tråd med det som er skissert over. 

Ellie informerer valgkomiteen. 

 

 

 

 

SAK 121 STATUS ANLEGG 
 

Skal Oppland Skikrets fortsatt jobbe aktivt med en anleggsplan? 
 

Hedmark og Oppland fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune fra 1/1-20, legger i 

prinsippene for tildeling av spillemidler opp til utadrettet virksomhet og samarbeid 

med bl.a. idrettskretser for god anleggsutvikling i Innlandet. Hvordan kan OSK 

posisjonere seg i denne prosessen? 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/styringsdokumenter/lov-for-oppland-skikrets_04.05.2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/styringsdokumenter/lov-for-oppland-skikrets_04.05.2017.pdf


 

 

Innspill til diskusjon 
 

• Oppdatere anleggsplan med involvering og dialog med skiklubber 

• Aktivt jobbe mot Innlandet idrettskrets for å etablere anleggsutvalg der 

særkretsen er representert 

 

Skikretsens anleggsplan ble vedtatt på Skikretstinget i 2015, etter en stor jobb av Fred 

Arne Hessen. Det er enighet i styret om at skikretsen bør ha en best mulig oppdatert 

anleggsplan, som legger tydelige føringer for hva skikretsen mener om 

anleggsutvikling i kretsen. Men den må oppdateres, både mht. begrep og 

anleggsoversikt. Grenkomiteene må involveres i dette arbeidet. 

 

Oppdatering av OSK anleggsplan 

Kjetil ser gjennom planen og endrer de begrepene som ligger der til 2019-benevnelser. 

Deretter sendes den ut til alle grenkomiteer, som får i oppgave å gå gjennom planen 

for sin gren – og 1) oppdatere informasjon til 2019-standard, og 2) gjøre seg noen 

tanker rundt hva de ønsker for anleggssituasjonen i Oppland om 10-15 år. 
 

Forslag til oppdatert anleggsplan legges fram på Skikretstinget i mai. 

 
Anleggsforum på kretsnivå 

Audun kontakter org.sjef Tore Stubrud i Oppland Idrettskrets med et ønske om at det 

etableres et anleggsforum for den nye idrettskretsen i Innlandet der særkretsene er 

representert. 

 
Idrettsrådene  

…. har også en sentral rolle mht. fordeling av anleggsmidler. Det er derfor viktig at 

skikretsen fortsetter å motivere klubbene til å jobbe for representasjon i kommunenes 

idrettsråd, for best mulig lokal påvirkningskraft. 

 
Rekruttering  

… er viktig, og for å rekruttere trenges snøsikre anlegg, i nærheten av der folk bor, 

f.eks. skoler og barnehager. Skikretsen ønsker derfor å bidra til dette gjennom å tilby 

økonomisk støtte til klubber som ønsker å investere i enkle snøprodukjonsløsninger av 

typen Happy Snow. Torbjørn kontakter Asgeir Linberg for å diskutere mulige 

pakkeløsninger som kan presenteres for klubbene på Skikretstinget i mai. 

 

 

 

Vedtak: 

 Styret vedtok oppfølging av anlegg med følgende tiltak: 
 

• Kjetil oppdaterer begrepene i anleggsplanen til 2019-standard. 

• Grenkomiteene får anleggsplanen til gjennomgang og evaluering 

• Forslag til revidert anleggsplan for OSK legges fram på Skikretstinget 2019 

• Audun kontakter idrettskretsen mht. anleggsutvalg på kretsnivå 

• Kretsen fortsetter med å motivere klubbene til å være representert i idrettsråd. 

• Torbjørn kontakter Asgeir Linberg med tanke på å kunne tilby klubbene enkle 

løsninger for snøproduksjon i nærmiljøet. 

 

 

 

 



 

 

SAK 122 HANDLINGSPLAN 2019-2021 
 

 

På styremøte 10. desember vedtok styret følgende: 

 

 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. 

 

 

Det er fortsatt enighet om å videreføre tiltakene i HP 2017-19. Spørsmålet er hvordan 

grenkomiteer og styre skal jobbe fram best mulig konkrete tiltak, som er knyttet til 

utvikling og nytenkning, ikke drift – og som kan knyttes opp mot ett eller flere mål i 

HP. 

 

  Etter litt diskusjon kom styret fram til følgende vedtak: 

 

 

Vedtak: 

• Hver grenkomité finner 3-4 tiltak som er aktuelle for sin gren, 

dette skal være tiltak som IKKE er en del av den tradisjonelle driften av grenen 

og aktiviteten. Frist: 1. april 

• En arbeidsgruppe bestående av Audun, Trine, Kjetil og Ellie møtes mandag 8. 

april kl. 17.00 for en sammenstilling av grenenes innspill og ferdigstilling av 

HP 2019-21. 

 

 

 

 
 

INFORMASJON 
 

 

 

SAK 123 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 

Basisturneen 2019 på Gjøvik 

Ble gjennomført mandag 25. februar på Vind Idrettspark på Gjøvik, i regi av NSF, 

tema: Snøproduksjon og bygging av basisanlegg. Ok deltakelse, kunne gjerne vært 

mange flere. Silje og Ellie deltok fra skikretsen. 

 
 

Idrettshelga Innlandet 2019 

Arrangeres fredag 1. – lørdag 2. november med Scandic Lillehammer Hotell som base. 

Dette arrangementet erstatter skikretsens tradisjonelle høstmøte. 
 

Ellie er med i styringsgruppa som har ansvaret for arrangementet, to avholdte møter 

til nå. Det vil bli både fellestema og egne programposter for ski, og i tillegg vil 

Olympiatoppen/Olympic Legacy Center ta ansvar for en breddesamling for 

ungdommer på tvers av idrettene. 

 

 
Anlegg 

Tatt opp i egen sak, sak 121/2017-19. 



 

 

Integrering 

Idémyldringsmøte mht. Para-VM ble gjennomført 4. februar, med deltakelse fra både 

Oppland og Hedmark Skikrets, idrettskretsen og Høgskolen Innlandet. 
 

Vi landet på følgende mål for skikretsene: 

o Bygge kompetanse 

o Øke rekruttering 

o Skape engasjement og interesse rundt paraidrett 
 

Det kom opp flere forslag til tiltak som vil følges opp videre, bl.a. en miljøsamling 

september/oktober 2019, f.eks. på Natrudstilen. 
 

Det er også ønskelig å koble på Per Madsen i Oppland Fylkeskommune, Mikko 

Kokslien, som er ansatt som fagansvarlig para i Olympiatoppen fra 1. juni og den som 

ansettes som Prosjektleder for Para-VM.  
 

Møte med Per Madsen er avtalt 4. april, Torbjørn vil også delta på dette møtet. 

 

 

Kompetanse 

Kurs under planlegging: 
 

• Trener 1 langrenn barmark Lillehammer, høsten 2019,  

kursholder Marianne Myklebust 
 

• Trener 1 langrenn barmark Karidalen/Østre Toten, høsten 2019, 

kursholder Marianne Myklebust 
 

• Trener 2 langrenn barmark Gjøvik, 6-8. september, 

 kursholder Sebastian Aagnes 

 

• Sikringskurs trampoline, Gjøvik? 

• Trener 1 alpint, Gjøvik? Silje jobber med saken 

 

 

NSF Vårmøter 

… arrangeres i Oslo-området helgen 14-16. juni 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 124 INFORMASJON FRA GRENER 

 

 
Langrenn 

• Referat LK-møte 4. mars 2019 

 
Alpint 

• Ikke mottatt grenrapport 

 
Freestyle 
 

Breddeidrett 

Klubbene jobber bra rundt om.  

o Lillehammer Skiklub: Ting skjer i de yngste rekkene i, der noen også har hatt 

sin første konkurranseopplevelse på Skeikampen.  

o Dombås: Jobber som vanlig godt og selv om de mister noen, kommer det 

stadig nye unge utøvere.  

o Gausdal: Har også fått opp en ny liten gjeng med konkurransekjørere.  

o Gjøvik: Har en gjeng som jobber godt i Hovdebakken. 

 

Toppidrett 

o Johanne Killi, Dombås IL, tok sølv i Big Air og 4. plass i slopestyle i X Games 

Aspen. I VM Big Air ble det en 9. plass, slopestyle ble avlyst. 
 

o Elvira Marie Ros, Lillehammer Skiklub, tok steget opp til World Cup i januar 

og endte på en 11. plass i Seiser Alm. 

 

Arrangement 

o Første runde i Oppland Freeski Cup er gjennomført og vi ser mange nye 

ansikter, i tillegg til at flere enn før stiller i de eldre klassene. Harpefoss IL er 

siste tilskudd av klubb.  
 

o Vi hjalp også Hafjell med å arrangere Øyer Railjam med mange nye og gamle 

fjes. Hafjell har i tillegg arrangert bagjump-dag, i Kvitfjell 9. februar fikk vi 

problemer pga. riggproblemer.  
 

o Oppland Freeski Camp ble fin, men liten samling, grunnet dårlig deltagelse fra 

Gausdal. Rundt 60 av utøverne var i bakken, men «så ikke vitsen» i å bli med 

på camp. Vi jobber med ungene mht. format på camper i framtida. 

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Reparasjon av bag etter utlån til Hafjell kommer, faktureres Alpinco. 

Vurderer utleie til Malakoff-festivalen og Tryvann.  

Gjøvik har bedt om assistanse til å finne et format for organisering av freestyle 

parallelt med alpint, følges opp av FK. 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_13_motereferat-04.03.2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_13_motereferat-04.03.2019.pdf


 

 

Telemark 
 

Breddeidrett 

Arrangert noen kveldstreninger i Kjusløypa i januar og februar. 
 

Toppidrett 

Resultater NM/HL: 

Jenter 15-16 år:   Maria H. Berge, Kolbukameratene IL,  3.plass sprint og 5.plass 

parallell. 
 

Arrangement 

Boye har sagt ja til rennlederoppdrag for telemark under NM ski 2020, som mest 

sannsynlig blir i Kanthaugen, Lillehammer, vi vil nok også måtte involvere ØTI til det 

opplegget. 

 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Hopp/kombinert 
 

Breddeidrett 

Ruller og går, gode resultater i både Solan Gundersens Vinterleker og HL.  

Det er få kretsrenn denne sesongen, kun Gausdal Skilag, Søre Ål IL og miljøet i 

Midtdalen som arrangerer renn. Men neste år vil kanskje også Grua UIL på Hadeland 

arrangere kretsrenn. 

 

Toppidrett 

Gode resultater av Opplands løpere, spesielt Maren Lundby og Thomas Aasen 

Markeng har imponert. Andreas Granerud Buskum gjør det bra i COC, og Ingebjørg 

Saglien Bråten tok et stort steg og imponerte i VM. 

 

Arrangement 

I.a. 
 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Hopp- og kombinertkomiteen planlegger et møte i forkant av vårmøtet. 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 
 

Neste styremøte mandag 29. april kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer.  

Referent Ellie, 

Lillehammer, 12. mars 2019 


