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Dato   Mandag 29. april 2019 
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Til stede Audun Skattebo, Trine S. Stenberg, Kjetil Dahlen, Torger Fenstad, Boye Skøre, 

Marit Roland, Sandra Lyngstad Hennum, Kristian Aleksander Vist, Gorm 

Johansson, Ragnhild Soleng (for Torbjørn Broks Pettersen), Silje Knox og Ellie 

Lein. 

 

Forfall Ole Kristian Kirkerud og Torbjørn Broks Pettersen 
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REFERAT 
 

 

SAK 125 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 126 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 12/2017-19 
    

Kommentar til sak 121 Anlegg: Audun ga en kort status fra sine samtaler med Tore 

Stubrud, org.sjef i Oppland IK, mht. etablering av et anleggsforum i den nyetablerte 

idrettskretsen, der særkretsene er representert. Forumet skal jobbe inn mot den nye 

Innlandet Fylkeskommune. Stubrud er positiv til dette. 

 

 

Vedtak:  

  Referat nr. 12/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 127 REGNSKAP pr. 31.03.19 
 

Regnskapsrapport pr. 31.03.19 vil bli gjennomgått på styremøtet.  
 
 

Fordeling av grentilskudd 2019 

Medlemstallene for 2018 vil ikke være klare før i august. Ettersom fordelingen av 

grentilskudd baseres på disse, vil denne først kunne gjøres da. 

  

 
 

Vedtak: 
• Regnskap pr. 31.03.2019 tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-12_2017-2019_11.-mars-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-31.03.2019--til-styret.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 128 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Silje ga en kort statusrapport  

• Gjennomført inspirasjonskveld med Gausdal Skilag/Follebu Skiklubb 

• Fortsatt oppfølging av prosessen med Gjøvik Skiklubb, neste møte 8. mai 

• Løpende kontakt med trener i Vind IL 
 

Silje er forespurt av NSF om å si noe om gjennomført prosess med IL Kolbukam på 

Trenerseminaret.  
 

Det skjer mye på Dombås for tiden, de har hatt bistand av bl.a. Torbjørn Broks 

Pettersen mht. oppgradering av løyper og Erik Aas Andersen fra NSF mht. basisanlegg. 

Audun tar en prat med leder for å evt. invitere kretsen inn på møte. 
 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

Audun kontakter Dombås IL for en statusrapport. 

 

 

 

SAK 129 NYE SATSER STARTKONTINGENT SKIRENN 
 

 

På Skitinget i 2018 ble det vedtatt en økning i deltakeravgiften, gjeldende f.o.m.  

sesongen 2019-20: 
 

• Ordinære renn kr. 25 (nå kr. 20) 

• Turrenn, trim og familieklasser kr. 25 (nå kr. 20) 

• Turrenn, tur og bedriftsklasser kr. 35 (nå kr. 30) 

 

Som en følge av økt deltakeravgift, er det naturlig at også startkontingentene justeres 

opp. Dette er delegert til Skistyret, som nå skal vedta nye startkontingentsatser for 

sesongen 2019-20. Dagens satser har vært uendret siden 2011, klikk her. 
 

Minimum økning bør være kr. 5, for å ‘hente inn’ den økte deltakeravgiften, som 

innbetales til krets. Spørsmålet er om det også skal legges til en margin for økt 

inntjening til arrangørklubben? Dette kan gi en økt motivasjon for klubbene til å 

arrangere renn, samtidig som det utvilsomt har vært en jevn økning i kostnader 

knyttet til arrangement siden 2011. 
 

På den annen side er det også mange klubber som dekker startkontingenten for sine 

utøvere, som vil medføre en økt kostnad for klubben. 
 

Skistyret ønsker innspill fra kretsene på dette, og skikretsstyret hadde en kort 

diskusjon om saken på styremøtet. 

 

 

 

Vedtak: 

 Styret foreslår for Skistyret å øke startkontingentene med kr. 20. Dette inkluderer da 

både kr. 5 til skikretsen og en ekstrainntekt på kr. 15 til arrangørklubb. Det anbefales 

også å ikke la det gå 8 år til neste endring, men heller legge inn en mindre økning med 

jevne mellomrom. 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/09-rennarrangorer/startkontignent_og_deltakeravgift.pdf


 

 

SAK 130 SKIKRETSTINGET 2019 
 

Selve Skikretstinget finner sted fredag 10. mai kl. 17.30 på Ilsetra. 
 

Jan Arild Berg, Etnedal Skilag, har sagt ja til å være tingdirigent. 

Skipresident Erik Røste stiller på vegne av Skistyret, både fredag og lørdag. 
 

  Følgende saker skal opp: 

 
 

Beretninger 2017-19 

Her er utkast til alle beretninger:  

• Styre/admin 

• Freestyle 

• Telemark 

• Langrenn (ikke ferdig) 

• Hopp/kombinert (ikke ferdig) 

• Alpint (ikke ferdig) 

 

I tillegg kommer resultatberetninger for alle grener, sesongen 2017-18 og 2018-19. 

 

Godkjenning av årsregnskap 2017 og 2018 

Inkl. beretninger fra styret, revisor og kontrollkomiteen. 

Begge regnskapene er avstemt og godkjent av revisor. 

Møte med kontrollkomiteen gjennomføres mandag 29. april, rett før styremøtet. 

 

Fastsetting av lagskontingent for 2019-20 og 2020-21 

Med bakgrunn i den solide økonomien i skikretsen foreslår styret å opprettholde 

samme satser i Tingperioden 2017-19. 
 

o Grunnbeløp på kr. 2.500 pr. medlemsklubb 

o Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 med/ kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer 

 

Endring i Lov for Oppland Skikrets 

Skikretsen har blitt pålagt av Lov- og påtaleutvalget i NSF om å gjøre endringer i 

skikretsloven i tråd med NIFs basislovnorm.  
 

I Skikretslovens §16, pkt. 10b) står det i lov vedtatt 04.05.2017 at det skal velges 4 

medlemmer og 0 varamedlemmer (i tillegg til leder og nestleder, jf. pkt. 10a).  

Ifølge NIFs basislovnorm skal det velges min. 2 varamedlemmer.  
 

Skikretsstyret foreslår derfor å justere antall styremedlemmer fra 4 (i tillegg til leder 

og nestleder) til 2, og legge til 2 varamedlemmer. Valgte varamedlemmer vil bli innkalt 

til alle styremøter på lik linje med ordinære styremedlemmer. De vil også ha full 

talerett på alle styremøter, men vil ikke kunne stemme med mindre de stiller på vegne 

av et fraværende styremedlem. 
 

Skikretsens lov §16, pkt. 10b) endres til følgende: 
 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 

b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

 

 

Innmelding av saker fra klubber 

Det har ikke kommet inn noen saker fra klubbene innen fristen 24. april. 

 
 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_ting-2019_beretning-2017-19_styret.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/freestyle_beretning-2017-19.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/telemark_beretning-2017-19.pdf


 

 

Forslag til saker fremmet av skikretsstyret: 
 

 

• Integrering av Telemarkskomiteen inn i Alpinkomiteen 

Jf. vedtak i sak 110/2017-19. 
 

Det har vært en markant nedgang i aktiviteten knyttet til Telemark i skikretsen 

de siste 3-4 årene. Dette viser seg både i antall klubber med telemarksaktivitet 

og innrapporterte aktive medlemmer. Utviklingen i aktive medlemmer de siste 

årene har vært som følger: 
 

o Pr. 31.12.14 28 

o Pr. 31.12.15 38 

o Pr. 31.12.16 38 

o Pr. 31.12.17 19 
 

Tallene pr. 31.12.18 vil ikke være klare før august 2019, men det er ikke noe 

som tilsier at antallet har økt i 2018. 

 

Det har også vært vanskelig å rekruttere frivillige til å sitte i skikretsens 

telemarkkomite. Dette medførte at Boye Skøre, som i utgangspunktet sa nei til 

gjenvalg som leder i Telemarkkomiteen på Skikretstinget 2017, likevel valgte å 

ta to nye år, da valgkomiteen ikke hadde klart å finne en erstatter. Men det har 

vært utfordrende å finne medlemmer til komiteen, som har vært tilnærmet 

ikke-fungerende i tingperioden 2017-19. 

 

Nå ønsker Boye å gi seg, og med bakgrunn i den lave aktiviteten ønsker 

skikretsstyret å foreslå følgende for Skikretstinget: 

 

o Telemark integreres i alpinkomiteen, dvs. telemark som egen komite 

opphører 

• Skikretstinget velger en person som representerer telemark/randonee 

i alpinkomiteen, vedkommende innstilles av valgkomiteen  

• De økonomiske midlene tilknyttet Telemark, dvs. EK pr. 31.12.18, 

øremerkes bruk til Telemarksaktivitet og føres som et separat prosjekt 

i regnskapet.  

 

 

• Endring av fordelingsnøkkel grentilskudd 

Forutsatt at skikretstinget godkjenner at Telemark tas inn i Alpinkomiteen, 

ønsker styret også å foreslå en endring i fordelingen av grentilskudd.  
 

Det årlige grentilskuddet utgjør kr. 550.000 og fordeles følgende 

fordelingsnøkkel, vedtatt på Skikretstinget i 2013: 
 

o 55% fordeles flatt, fordelt i like deler til alle grener 

o 45% fordeles etter antall registrerte medlemmer pr. 31.12. året før. 
 

De siste årene har det årlige grentilskuddet til Telemark vært på ca. kr. 

50.000. I 2018 ble det vedtatt å kutte til kr. 25.000 som et engangstilfelle pga. 

lav aktivitet. Dette ble da ble fordelt på de andre grenene. Ettersom det har 

vært liten aktivitet de siste årene, har Telemark lagt seg opp en egenkapital på 

kr. 252.140. Styret ser ingen grunn til at denne egenkapitalen må bygges opp 

ytterligere, det er heller en fordel å bruke av denne i årene som kommer. 
 

Styret foreslår derfor at Telemark tas delvis ut av fordelingsnøkkelen f.o.m. 

regnskapsåret 2020, gjennom at de kun får tilskudd basert på antall 

medlemmer, IKKE det flate tilskuddet.  Ordningen evalueres på Skikretstinget 

2021. 



 

 

 

Eksempel (med medlemstall pr. 31.12.17): 

Dagens fordelingsnøkkel 

 

        Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2017 TOTALT 

Alpint 50 417 915 20 157 70 574 

Freestyle 50 417 521 11 477 61 894 

Hopp 50 417 439 9 671 60 088 

Kombinert 50 417 152 3 348 53 765 

Langrenn 50 417 9 189 202 426 252 843 

Telemark 50 417 19 419 50 836 

 302 502 11 235 247 498 550 000 

 

 

Ny fordelingsnøkkel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revidering av skikretsens Anleggsplan 

Dagens anleggsplan ble lagt fram og godkjent på Skikretstinget i 2015. 

Anleggsplaner skal være levende dokument, med fortløpende oppdateringer 

og justeringer tilpasset den virkelig idrettsverden. På den måten kan den også 

presenteres som et godt underlag for de prioriteringer som skal gjøres både av 

skikrets, idrettskrets, kommune og fylkeskommuner. 
 

Leder av skikretsens anleggsutvalg, Kjetil Dahlen, har jobbet med en revisjon 

av skikretsens anleggsplan, klikk her. I tillegg legges det ved en excel-fil med 

oversikt/status for alle anlegg i Oppland. Endringene innebærer primært en 

oppdatering på begrep, rydding og sammenslåing av kapitler, samt en 

oppdatering av anleggsoversikten. 
 

Ettersom dette kun er et ledd i oppdateringen av et levende dokument, legges 

planen fram som en orienteringssak på Skikretstinget.  

 

 

 

Handlingsplan Oppland Skikrets 2019-21 

Se egen sak under. 

 
 

 

 

 

 

        Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2017 TOTALT 

Alpint 60 500 915 20 158 80 658 

Freestyle 60 500 521 11 478 71 978 

Hopp 60 500 439 9 671 70 171 

Kombinert 60 500 152 3 348 63 848 

Langrenn 60 500 9 189 202 426 262 926 

Telemark 0 19 419 419 

  302 500 11 235 247 500 550 000 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_anleggsplan-2019---20-_pr.-10.05.19.pdf


 

 

 

Rammebudsjett 2020 og 2021 

Klikk her for å se forslag, gjelder styre/admin. 
 

Det legges opp til et underskuddsbudsjett, i tråd med tingvedtak i 2017 og finansiering 

av prosjektstillingen som skiutvikler, men mindre enn de siste årene pga. økningen av 

deltakeravgiften. Evt. innspill tas på styremøtet.  

 

 

 

Valg 

Valgkomiteen for perioden 2017-19 består av: 

o Pål Vist, Gjøvik Skiklubb (alpint), leder 

o Kristian Nordlunde, Follebu Skiklubb (langrenn), medlem 

o Linda Svendsrud, Gausdal Skilag (hopp og kombinert), medlem 

o Gro Jensen, Svea Skilag (langrenn), vara 
 

Valgkomiteen innstiller til nytt styre i skikretsen, dvs. leder, nestleder og 4 

medlemmer, samt grenkomitéledere. Når det gjelder medlemmer i komiteene, vil 

styret be tinget om fullmakt til å godkjenne disse på første styremøte etter tinget. Her 

er det viktig at alle komiteer gjør en aktiv jobb i sine respektive miljøer, slik at navn på 

medlemmer er klare til dette møtet. 

 

 

Innstilling ny valgkomité 2019-21 

Det er styret som innstiller valgkomité til Skikretstinget. 

Vanlig praksis er at avtroppende styremedlemmer forespørres om å sitte i 

valgkomiteen for neste tingperiode.  

 

Audun tar en avstemming med dagens valgkomité om de ønsker gjenvalg. Hvis ikke, 

tar han en runde med avtroppende styremedlemmer.  

 

 

 

Vedtak: 

• Informasjonen tas til etterretning 

• Lagskontingent 2019-20 og 2020-21 foreslås uendret 

• Rammebudsjett for 2020 og 2021 vedtas som foreslått over 

• Styret fremmer følgende fire saker til skikretstinget; 

o endringer i loven for Oppland Skikrets 

o integrering av telemark inn i alpinkomiteen 

o endring av fordelingsnøkkel for grentilskudd 

o revisjon av anleggsplan (orienteringssak) 
 

• Audun følger opp mht. innstilling til valgkomité for perioden 2019-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/rammebudsjett-2020-og-2021.pdf


 

 

SAK 131 HANDLINGSPLAN 2019-21 
 

Handlingsplan (HP) 2019-21 for Oppland Skikrets viderefører grunnlaget som ligger i 

planen for 2017-19.  
 

o Innledning og beskrivelse av SUM er med videre i ny Handlingsplan 

o Arbeidsprosess Handlingsplan beskrives  

o Prioriterte hovedmål kommende periode  
 

Arbeidsgruppa har hatt et møte etter diskusjonen på forrige styremøte, og Kjetil har i 

etterkant gjort en jobb med å ‘rydde’ i HP for inneværende tingperiode. Med 

utgangspunkt i dagens HP er det jobbet fram et forslag til prioriterte mål for 

kommende periode, der målene er en videreføring av eksisterende mål, men 

formuleringene er gjennomgått og ‘spisset’.  
 

Tiltak vil ikke bli konkretisert i ny HP. Det er hensiktsmessig at det nye styret og gren-

komiteer selv får vurdere de tiltak som vil gi best resultater i kommende tingperiode.  
 

 

 

 

Vedtak: 

Forslag til Handlingsplan 2019-21 vedtas til framlegging på Skikretstinget. 

 

 

 

SAK 132 HEDERSPRIS 
 

Det foreligger ingen formulerte premisser for tildeling av hederspriser i skikretsen. 

Forrige hederspris ble tildelt Sigrid Rykhus Mork fra Peer Gynt Alpinklubb (i 2013) 
 

I 2019 har det kommet inn forslag på to utøver; 
 

1) Kombinertutøver Mikko Kokslien, Søre Ål IL.  

Mikko la opp som aktiv utøver i 2018. Han har gjennom sin lange karriere 

imponert både med mange gode resultater, både NM-gull, flere seiere i World Cup 

og både OL- og VM-medaljer i lagkonkurranser. I tillegg har han alltid framstått 

som en god lagspiller og et godt forbilde for yngre utøvere. 

 
2) Hopper Kenneth Gangnes, IL Kolbukameratene 

Kenneth har slitt med trøblete knær i hele sin karriere, han har bl.a. røket 

korsbåndene i begge knærne. Men han har vist en ukuelig vilje til å komme 

tilbake, hvilket har resutalert i både kongepokal, VM-sølv indv. og VM-gull for lag i 

skiflyvning. Han har også vært en viktig sosial bidragsyter på det norske 

hopplandslaget. 

 

 
Vedtak: 

Styret vedtok på å tildele skikretsens hederspris til Mikko Kokslien og Kenneth 

Gangnes. Prisene deles ut ifbm. Skikretstinget 2019 på Ilsetra. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 133 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 

Xtrem Spræk 2019 

Arrangeres helgen 4-5. mai på Gausdal Arena, med ny deltakerrekord: 100 

skiungdommer født i 2004, 2005 og 2006, fra alle regioner i skikretsen! 

 
Status Para-VM vinter 

Ellie stilte på nytt idémøte 4. april, sammen med Hilde Håkenstad fra idrettskretsene 

og Per Madsen og Kjersti Rønning fra hhv. Oppland og Hedmark Fylkeskommune.  
 

Nye tanker og ideer ble luftet og drøftet, med utgangspunkt i våre mål og ideer fra 

idémyldringsmøtet 4. februar. Begge fylkeskommunene er positive til å gi økonomisk 

støtte til et prosjekt knyttet til Para-VM, og deltar også gjerne aktivt i planleggings-

prosessen.  
 

I etterkant av dette møtet har Ellie hatt dialog med både Olympiatoppen Innlandet og 

SPINN (Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap, Nettverk og Nyskaping) ved 

Høgskolen Innlandet. Det er mange som ønsker å bruke Para-VM vinter til noe 

positivt for paraidretten i Innlandet, og det er nå avtalt et møte tirsdag 21. mai på 

Hamar, der alle møtes og vi ser på mulighetene for et samarbeid. 
 

Ellie har også en dialog med Birgit Skarstein, som er positiv til å bidra i den grad hun 

har tid og kapasitet. 

 

Prosjektleder for Para-VM vinter vil være klart innen 1. mai. 
 

Det er foreløpig uklart hvem som skal ha det lokale arrangementsansvaret, ettersom 

Lillehammer Skifestival er under styrt avvikling. Inntil videre gjøres den nødvendige 

jobben sentralt i Skiforbundet. 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

SAK 134 INFORMASJON FRA GRENER 

 
Langrenn 

• Referat LK-møte 1. april 2019 

• Nytt LK-møte avholdes mandag 6.  mai. 

• Marthe Kristoffersen er ansatt som ny trener for Team Veidekke Innlandet. 

 

Telemark 

Det er ikke noe nytt å berette for Telemark siden forrige styremøte. 
 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_14_motereferat-01.04.2019.pdf


 

 

Hopp/kombinert 
 

Breddeidrett 

Det har vært bra deltakelse på treningskvelder i Lysgårdsbakken og i flere av 

rekruttanleggene våre. Det kan se ut som om vi har en liten økning på rekrutter, men 

dette må en jobbes videre med. 

 

Toppidrett 

Det har vært en god sesong for skikretsens utøvere, både nasjonalt og internasjonalt, 
og både for damer og herrer. 
 

Arrangement 

Kretsen har gjennomført de renn som var satt opp, i tillegg til Hovedlandsrenn for 15 -

16 åringer i Jordalen. 

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det er innkalt til møte i HKK tirsdag 7. mai. 

 

 

Freestyle 
 

• Ikke mottatt rapport 

 

 

Alpint 

• Ikke mottatt rapport 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

SAK 135 EVENTUELT 
 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 30. april 2019 


