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REFERAT 
 

 

SAK 10 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 1/2017-19 
    

 

 

 

 

   

  Vedtak:  

  Referat nr. 1/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 11 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
NSF Vårmøte og ekstraordinært Skiting, 9-11. juni 2017 

Det ble i tillegg til ordinære vårmøter også avholdt ekstraordinært Skiting, med valg av 

ny leder og nestleder i NSF Alpinkomité på agendaen. Kort referat fra helgen ble gitt 

på styremøtet. 

 
Møte med idrettskretsen og andre særkretser i Oppland 

Audun, Trine og Ellie deltok på møte mandag 28. august, der Oppland Idrettskrets 

inviterte særkretser og særforbund uten eget kretsapparat i kretsen til et møte for å se 

på muligheter for mer samarbeid på tvers av idretter. Møtet var et bra første initiativ 

fra idrettskretsen, det er helt klart en del områder der det er mye å hente på bedre og 

tettere samarbeid. Styret vil følge opp noen momenter på styreseminaret. 

 
Medlemstall 2016 

Medlemstallene for 2016 er nå klare.  
 

Oppland Skikrets hadde 93 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.16.  

I tillegg har vi 7 klubber/grupper som p.t. er inaktive. 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 11 115 12 361 13 710 13 239 12 773 12 064 

Langrenn 9 360 10 652 11 727 11 559 11 123 10 327 

Alpint 922 1 058 1 068 932 969 1 085 

Telemark 38 38 28 69 100 155 

Hopp 316 263 423 321 367 323 

Kombinert 108 90 195 92 72 31 

Freestyle 371 260 269 266 142 143 
 

 

I 2016 hadde Oppland Skikrets 11.115 aktive medlemmer, hvilket er en nedgang på 

1.246 sammenlignet med 2015. Vi hadde også en nedgang i 2015, med 1.341 

medlemmer. Det er også en generell nedgang i flere skikretser, samt Skiforbundet 

totalt. Skiforbundet er det særforbundet som har størst nedgang i antall aktive 

medlemmer i 2016, med en nedgang på totalt 15.812 aktive medlemmer. Oppland er 

nå den 5. største skikretsen, etter Sør-Trøndelag, Oslo, Akershus og Nord-Trøndelag. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-1_2017-2019_15.-mai-2017.pdf


 

 

Ellie har vært i kontakt med alle klubbene som har hatt store avvik i sin rapportering 

for 2016 jf. med 2015. Det er noen større klubber som har hatt relativt stor nedgang. I 

alle disse tilfellene har de meldt tilbake at de ifbm. omlegging til elektroniske 

medlemsregistre har fått ryddet opp i medlemsmassen og har fått bedre oversikt over 

aktive medlemmer. I noen tilfeller har tallene blitt justert etter en gjennomgang med 

klubb mht. definisjonen av aktive medlemmer, men det er fortsatt en utfordring å få 

klubbene til å huske å registrere alle sine aktive medlemmer, også pga. at det hele 

tiden er en utskiftning av ansvarlige tillitsvalgte i klubbene.  
 

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall 
 

✓ totaloversikt alle klubber – med grener 

✓ totaloversikt alle klubber – med historikk 

✓ oversikt pr. gren 

✓ oversikt funksjonshemmede utøvere 
 

Marit kom med et innspill om ønske om at skikretsstyret tar en diskusjon mht. 

paraidrett og hvordan skikretsen skal følge opp og legge til rette for disse. Dette vil 

bli fulgt opp på et senere styremøte. 

 
Regionalisering 
På Skitinget i Trondheim 2016 og påfølgende skistyremøte 22. juni 2016 ble det gjort 

følgende vedtak: 
 

Norges Skiforbund v/skistyret nedsetter et bredt sammensatt utvalg på 6 personer, 

for å vurdere hvordan vi kan oppette en struktur som styrker organiseringen av 

leddet mellom forbund og klubb, dagens skikretser, for å sikre den beste utnyttelsen 

av dagens og fremtidens ressurser. 
 

NIF har også utgitt en Veileder, april 2017; "Regionaliseringsprosesser i norsk idrett - 

idrettskretsene".  Det er vedtatt i idrettstyret mars 2017 at norsk idrett skal gjøre 

nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsformen og 

endrede fylkesgrenser, dersom dette gjennomføres i tingperioden.  
 

Kretsutvalget nedsatt av NSF vil fortsette sitt arbeid gjennom høsten 2017 med tanke 

på å fremme et forslag for endelig behandling på skitinget våren 2018. Regionalisering 

er et viktig spørsmål for alle skikretser, også Oppland. Oppland Skikrets må derfor 

tidlig vurdere betydningen av dette for skiidretten i fylket. Saken tas med inn i styre og 

grenkomiteseminaret og legges inn i diskusjon om fremtiden for skiidretten i Oppland. 
 

 

Status kompetanse 
 

Kurs 

Det er planlagt Trener 1-kurs langrenn (barmarksmoduler) på Lillehammer (14-15. 

september), Hadeland (13-14. oktober), Midt-Gudbrandsdalen tre kvelder i 

september/oktober og Nord-Gudbrandsdalen primo november. Klubbene i Valdres-

regionen er knyttet opp mot kurset på Lillehammer. 
 

Innspill fra Kjetil: Viktig at disse kursene også markedsføres bredere enn kun 

langrenn. 
 

I ØTI Hafjell Alpint skal det testes ut et pilotprosjekt der trenerkurset bakes inn i 

ordinære klubbtreninger på kveldstid, Jo har ansvar for dette. 
 

Gausdal Skilag arrangerer sikringskurs trampoline i Gausdal Arena 13-14. oktober.  

 

Idrettshelga på Lillehammer  

… nærmer seg, og planleggingen av breddesamling og trenerseminar er i full gang. 

 

Klubbkontakt 

Martin skal i gang med en ringerunde ut til klubb med tanke på status og Idrettshelga.  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_idrettsregistreringen-2016_alle-klubber-fordelt-pa-gren.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_idrettsregistreringen-2016_totalt.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_idrettsregistreringen-2016---grenvis-til-styret.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_idrettsregistreringen-2016_funksjonshemmede.pdf


 

 

Status anlegg 

Olympiaparken 

NSF v/ anleggskonsulent Marit Gjerland innkalte aktuelle klubber til møte 13. juni 

vedr. prisnivået i Olympiaparken, etter at Gausdal Skilag hadde sagt nei til å arrangere 

NC hopp på plast da det påfører arrangørklubbene store økonomiske tap. NSF har 

også hatt et møte med Olympiaparken i etterkant, og i tillegg har Ellie og Jo hatt et 

møte med Marit i august. 
 

Status p.t. er at Olympiaparken er i en direkte dialog med Gausdal Skilag og Søre Ål IL 

vedr. priser ifbm. hopprenn. Lillehammer Skiklub har nå inngått en egen avtale med 

Olympiaparken, som de er fornøyd med. Men det er fortsatt et ønske om en dialog 

rundt prisnivå og idrettens bruk av Olympiaparkens anlegg, bl.a. Kanthaugen, basert 

på bl.a. SUM og SPD, der eieren av Olympiaparken, Lillehammer kommune, er den 

naturlige møtepart. Marit Gjerland jobber for å få til et slik møte, der Jo og Ellie også 

vil bli invitert med på vegne av skikretsen. 
 

Basisanlegg på gang i Oppland 

Tessand IL er i full gang med bygging av et basisanlegg på Lemonsjøen, etter å ha 

innhentet solid finansiering av prosjektet. Søre Ål IL er i gang med prosess og 

søknader knyttet til etablering av et helårs nærmiljøanlegg i Engesvea. Jo er koblet på 

og følger opp begge prosjektene. I tillegg er det ting på gang i Gausdal, følges opp av 

Torger.  
 

Det er viktig at alle nye anlegg, inkl. basisanlegg, meldes inn til skikretsens 

anleggsplan. 

 

NSF Anleggspris 2017 

Anleggsprisen for 2017 skal deles ut på NSF Anleggs- og arrangørseminar i oktober. 

Kretsene er bedt om å nominere kandidater. Anleggsansvarlig Kjetil har hatt ansvaret 

for denne prosessen, skikretsen velger å nominere terrengparken på Dombås. 

 

Flytting til nytt Idrettens Hus 

Nye Idrettens Hus i Olympiaparken på Lillehammer er nå tatt i bruk av NTG 

Lillehammer og noen andre leietakere. Idrettskretsen, inkl. skikretsen, flytter fysisk 15. 

september og er på plass i nye lokaler f.o.m. mandag 18. september, ny adresse er 

Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer. 

 
 

Styreseminar 22-23. september, Nermo Hotel, Øyer 

Det er god deltakelse fra både styre og grenkomiteer, freestylekomiteen kjører av ulike 

årsaker et eget opplegg senere i høst.  
 

Forslag til rammeprogram og innhold ble lagt fram på styremøtet, hovedtema vil være 

SPD, SUM, Handlingsplaner og operasjonalisering av disse. De grenkomiteene som 

ønsker det, kan også legge opp til komitémøter på lørdagen.  
 

Mer informasjon vil bli sendt ut til alle deltakere i forkant av seminaret. Det er viktig at 

grenlederne forbereder seg godt før prosessen med operasjonalisering av 

handlingsplanen på grennivå, se også sak 20. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Idrettshelga Innlandet 27-28. oktober, Lillehammer 

Programmet er klart, KLIKK HER. Her ligger også link til påmelding. Det vil bli jobbet 

aktivt med oppfølging av skiklubber og -grupper for å motivere dem til å delta. Alle 

styremedlemmer oppfordres også til å hjelpe til med å rekruttere deltakere i sine 

lokale klubbmiljøer. 

 

NSF Høstmøte, inkl. arrangør- og anleggsseminar 13-15. oktober 

…. arrangeres på Scandic Hotel Gardermoen, KLIKK HER for å lese mer, siden 

oppdateres fortløpende. Audun og Kjetil (anlegg) er forhindret fra å delta, Trine stiller. 

Grenkomiteene oppfordres til å stille på sine respektive fagmøter, Ellie sender ut link 

til påmelding så snart den foreligger. 

 

 

Vedtak: 

• Informasjonen tas til etterretning 

• Sak om skikretsens rolle ifht. paraidrett og disse utøverne i kretsen tas opp 

som egen sak på et senere styremøte. 

 

 

 

 

 

SAK 12 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 

• Referat fra LK-møte mandag 21. august 2017 

• LK hadde beredskapsplan oppe som tema på møtet, med Hedmark Skikrets 

sin plan som utgangspunkt. Det bør lages en tilsvarende Beredskapsplan for 

Oppland Skikrets, dette følges opp på neste styremøte. 

 
 

Hopp/kombinert 

• Referat fra HKK-møte onsdag 30. august 2017 

 

Alpint 

• Det jobbes med å finne finansiering av LUC-laget (Lillehammer University 

College) inn mot skoleåret 2018-19, dette må være klart før jul. Laget ligger 

nede inneværende skoleår, jf. sak 125/2015-17. 

 

Freestyle 

• Intet å rapportere  

 

Telemark 

• Intet å rapportere  

 

 

Vedtak:  

• Informasjonen tas til etterretning 

• Beredskapsplan for Oppland Skikrets tas opp som egen sak på neste styremøte 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/idrettshelga-innlandet-2017/
https://www.skiforbundet.no/arrangor-anlegg/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_2_motereferat-21.08.2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter-2017-18/osk_hkk_1_motereferat-30.05.2017.pdf


 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 13 REGNSKAP PR. 15.08.2017 
 

Se regnskapsoversikt pr. 15.08 2017.  
 

Ellie gjennomgikk regnskapet kort på styremøtet, det er ingen store avvik. 
 

  
Noen foreløpige kommentarer til regnskap styre/administrasjon 
 
Inntekter deltakeravgifter sesongen 2017-18 
Pr. 15.08.17. totalt kr. 751.166, det vil tilkomme noen få rulleskirenn og plasthopprenn 
i løpet av høsten. Budsjettert 700’ – dvs. ca. 50’ over budsjett. 
 

 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 

Langrenn 275 316 228 120 263 730 278 060 

Turrenn 383 710 422 940 466 105 559 665 

Alpin 68 080 41 190 37 020 58 930 

Hopp/kombinert 13 260 10 220 16 160 30 900 

Telemark 4 440 3 700 4 110 3 260 

Freestyle 6 360 5 540 5 240 1 380 

  751 166 711 710 792 365 932 195 
 
Deltakeravgiftene inntektsføres i sin helhet på Avd. 10 Styre/admin, og fordeles 
deretter ut på grenene som Grentilskudd, totalt kr. 550.000 i tråd med vedtak på 
Tinget 2013. 
 
 
 
Grentilskudd 2017 
 

        Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2016 TOTALT 

Alpint 50 417 922 20 530 70 947 

Freestyle 50 417 371 8 261 58 678 

Hopp 50 417 316 7 036 57 453 

Kombinert 50 417 108 2 405 52 822 

Langrenn 50 417 9 360 208 419 258 836 

Telemark 50 417 38 846 51 263 

 

 
 
Aktivitetsmidler Oppland Idrettskrets 2017 - tildeling 
Skikretsen har fått tildelt kr. 97.500, som skal fordeles som følger: 
 

• Aktivitetsutvikling barn 0-12    35.000 

• Aktivitetsutvikling ungdom 13-19   37.500 

• Inkludering – personer med funksjonsnedsettelser     5.000 

• Organisasjons- og kompetansetiltak   20.000 
 

Endelig fordeling av midlene på prosjekt gjøres ifbm. Årsregnskapsavstemming. 
 

 
 

Vedtak: 
• Regnskap pr. 15.08.2017 tas til etterretning 

 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-15.08.17---til-styret.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 14 OPPNEVNING AV KOMITEER 
 

Jf. vedtak sak 2/2017-19:  

Komplette forslag på medlemmer til Alpin-, Telemark- og Hopp/kombinert-komité 

legges fram på neste styremøte (28. august). 

 

Alpint 

o Leder   Ole Kr. Kirkerud, Lillehammer SK (ny, valgt på Skikretstinget) 

o Medlem Pål Vist, Gjøvik Skiklubb 

o Medlem  Jon Monshaugen, Peer Gynt Alpinklubb 

o Medlem Espen Moltubakk, Aurdal IF Alpin 

o Medlem  Bernhard Sæthereng, Harestua IL 

o Medlem  Mathias Bakke Haugen, Lillehammer Skiklub (ny) 

o Medlem Gjørid Berge, ØTI Hafjell Alpin (ny) 
 

 
Hopp/kombinert 

o Leder   Gorm Johansson, Søre Ål IL (ny, valgt på Skikretstinget) 

o Nestleder  May-Kristin Lønseth. Lensbygda Sportsklubb  (ny) 

o Medlem  Grethe Laeskogen, Raufoss IL Hopp 

o Medlem  Andreas Heimdahl, Raufoss IL Hopp ((ny) 

o Medlem  Geir Korsletten, Sør-Fron IL  (ny) 

o Medlem Kolbjørn Asphaug, Vind IL, leder dommerutvalget 
 

 

Freestyle 

Det er gjort en endring for Dombås IL, Jan Lyngen erstattes med Hildegunn Dalum. 

 

 

Telemark 

Det er p.t. fortsatt ingen formell telemarkkomité på plass, styret fortsetter å jobbe med 

å få dette på plass. 

         

I tillegg må styret nedsette et nytt Anleggsutvalg. Følgende forslag foreligger: 

 

o Leder   Kjetil Dahlen, anleggsansvarlig i Oppland Skikrets, 

representerer også hopp/kombinert 

o Medlem  Torbjørn Broks Pettersen, langrenn 

o Medlem  Torger Fenstad, freeski og alpint 

o Medlem  Boye Skøre, telemark 

 
 

Vedtak:  
 

• Styret godkjenner de framlagte forslagene til medlemmer i hhv. Alpin-, 

Hopp/kombinert- og Freestylekomiteen, samt nytt Anleggsutvalg. 

• Styret fortsetter jobben med å etablere en ny Telemarkkomité. 
 

 

 

 



 

 

SAK 15 REVIDERT BUDSJETT 2017 
 

 Følgende forslag til reviderte budsjett avdelingsvis pr. august 2017 ble lagt fram: 
 

• Styre/admin 

• Langrenn 

• Freestyle 

• Telemark 

• Hopp/kombinert 

• Alpint 
 

 

 

Vedtak: 

Forslag til revidert budsjett for alle avdelinger godkjennes. 

 

 

 

SAK 16 KOMPETANSESTILLING, NY UTLYSNING 
 

Jo Mork har sagt opp sin stilling som 50% skiutvikler i Oppland Skikrets, som han ha 

permisjon fra t.o.m. 31. januar 2018. Jo har 3 mnd. oppsigelsestid, og avslutter sitt 

ansettelsesforhold i 50% formelt 30. november 2017. Martin Galleberg er engasjert i et 

vikariat i Jos fravær, fram t.o.m. 31.03.18, med 1 mnd. gjensidig oppsigelse iht. 

gjeldende regler. 
 

Det anses som naturlig at Martin løses fra sitt engasjement f.o.m. 1. desember, med 

begrunnelse at den navngitte personen han vikarierer for, har sagt opp sin tilling. 

Skikretsen kan dermed allerede nå starte prosessen med å finne en erstatter for Jo i en 

mer langsiktig løsning. På Skikretstinget 2017 fikk vi fullmakt til å etablere en 4-årig 

åremålsstilling fra våren 2018, som vi nå kan utlyse. 
 

Kompetansestillingen utgjør 50%, som nå dekkes av Martin. I tillegg har Jo en 20%-

stilling for skikretsen, som skal kompensere for Ellies 20% i Skiforbundet. Her har Jo 

vært spesielt koblet opp mot Alpint, Young Attacking Vikings og implementering av 

SUM/SPD i kretsen. Denne stillingen er knyttet opp mot en 50% kretsstilling i 

Skiforbundet (som Jo har) og kan derfor ikke løsrives og legges til kompetanse-

stillingen, for evt. å øke den til 70%. 
 

Se forslag til utlysningstekst  

 

Forslag til framdriftsplan: 
 

o 6. september Stillingsutlysning legges ut på aktuelle hjemmesider og sosiale  

   medier, med søknadsfrist 20. september. 

o 23. september Gjennomgang av søknader (ifbm. styreseminaret) 

o Uke 39  Gjennomføring av intervju, ansvarlig Audun, Trine og Ellie, 

   mål om ansettelse innen 1.okt. 

 

 

  Vedtak:  
 

• Martin Galleberg sies opp fra sitt midlertidige engasjement f.o.m. 1. desember 

• Stillingen utlyses som en 4-årig åremålsstilling i 50% stilling iht. 

framdriftsplan over. 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_revidert-budsjett-august-2017_styre-admin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_revidert-budsjett-august-2017_langrenn.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_revidert-budsjett-august-2017_freestyle.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_revidert-budsjett-august-2017_telemark.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_revidert-budsjett-august-2017_hopp-kombinert.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_revidert-budsjett-august-2017_alpint.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/stillingsannonse-skiutvikler-oppland-skikrets-2017.pdf


 

 

SAK 17 HABILITET – INHABILITET, hvordan vite hva som er korrekt? 
 

Formålet med å ta en diskusjon på det og med habilitetsregler er å; 

o Forebygge materielt uriktige resultater 

o Styrke tilliten til idrettens besluttende organer 

o Beskytte de enkeltpersoner som deltar i en avgjørelse 
 

Inhabilitetsgrunner; 

o Når du selv er part i saken 

o Når du er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedadgående linje 

eller i sidelinje så nær som søsken 

o Når du er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part 

o Når du leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk enhet som er part i saken.  
 

Er vi bevisste på å tenke gjennom inhabilitet i saker vi har til beslutning? 
 

Styret hadde en nyttig diskusjon rundt temaet, og det er enighet om at det er et viktig 

  tema å følge opp, spesielt med tanke på sammenfallende interesser ifbm. egen næring 

  eller klubbtilhørighet. Det ble også etterlyst en tettere tilknytning til forvaltningsloven, 

  som legger helt klare føringer for inhabilitet. 
 

KLIKK HER for eget skjema som kan brukes., dette ligger også i Dropbox. 

 

   

  Vedtak:  

• Informasjonen tas til orientering. 
 

• Styret vil på fremtidige møter ta en avsjekk mht. habilitet i aktuelle saker på 

sakslista ved møtestart, dette skal protokollføres. Grenkomiteene oppfordres 

til å gjøre det samme. 

 

 

 

 

SAK 18 STATUS HAFJELL FREEPARK AS (HFAS) 
 

Skikretsstyret vedtok på styremøte 20. februar 2017, i sak 115/2015-17, følgende: 
 

• Styreleder i HFAS, Fred Arne Hessen, vil få dekket reelle kostnader knyttet til 

vervet av Oppland Skikrets, som igjen viderefakturer 1/3 til hver til de to 

andre eierne, Øyer kommune og Hafjell Alpin AS. 
 

• Styret følger opp hvem som kan overta vervet som styreleder i HFAS etter 

Fred Arne. 
 

Økonomisk kompensasjon Fred Arne Hessen 

Styret foreslår at Fred Arne får en kompensasjon på kr. 10.000 for tapt 

arbeidsfortjeneste ifbm. møter og befaringer i etableringen av HFAS, totalt 8 

møter/befaringer. Skikretsen vil viderefakturere hver sin 1/3 av dette til de to andre 

eierne av anlegget, Øyer kommuner og Hafjell Alpin AS. 

 

Oppnevning av ny styreleder   

Ettersom Fred Arne ikke lenger er tillitsvalgt i skikretsen, er det naturlig at han 

erstattes. Skikretsen bør imidlertid fortsette å inneha ledervervet for derigjennom å 

sikre idrettens interesser i anlegget. Styret foreslår at Torger Fenstad foreslås i denne 

rollen. Ellie tar ansvar for å følge opp de formelle oppgavene rundt et lederskifte. 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/vurderingsskjema-inhabilitet.pdf


 

 

 

Vedtak:  
 

• Styret innvilger kr. 10.000 i økonomisk kompensasjon til Fred Arne Hessen 

for tapt arbeidsfortjeneste knyttet til sitt verv som styreleder i HFAS, hvorav 

1/3 fordeles på hver av de tre eiere. 

• Torger Fenstad foreslås som ny styreleder i HFAS. 

 

 

 

 

SAK 19 NOMINASJONER HEDERSPRISER OPPLAND IDRETTSKRETS 
 

Oppland Idrettskrets ønsker forslag til hederspriser som skal deles ifbm. Idrettshelga i 

oktober. KLIKK HER for å lese mer. Det gjelder først og fremst hederspris i sølv og 

bronse.  

 

  Vedtak:  
 

Ellie sjekker hvem som har mottatt hederspris tidligere og sender ut en oversikt, 

sammen med kriterier som skal legges til grunn. Med dette som utgangspunkt bes 

styremedlemmene om å komme med innspill/forslag innen utgangen av september. 

 

 

 

 

SAK 20 STATUS HANDLINGSPLAN 2017-19  
 

Det er laget grenvise Handlingsplaner, basert på mål og tiltak vedtatt for Oppland 

Skikrets på Skikretstinget 2017, med egne kolonner for ansvarlige, frister og status. 

Dokumentet ligger i Dropbox, under Handlingsplaner/OSK 2017-19. 
 

Dokumentet og tanken bak ble kort presentert av Audun. Videre prosess vil bli kjørt i 

hovedstyre og grenkomiteer på seminaret i september. I den anledning er det viktig at 

alle grenledere forbereder dette for sine respektive grenkomiteer. 

 

   

 

Vedtak:  

• Styret støtter forslag til videre prosess. 

• Leder/nestleder og grenkomiteledere forbereder arbeidsøkter for sine 

respektive på styre- og grenkomiteseminaret 22-23. september. 

• Operasjonaliserte handlingsplaner for styre/admin og alle grener presenteres 

for godkjenning på skikretsens styremøte mandag 6. november. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/nyheter/hederspriser/


 

 

 

SAK 21 EVENTUELT 
 

 

 

Hvordan skal vi som tillitsvalgte i skikretsen forholde oss til 

dopingsaker i skiidretten? 

Styret hadde en generell, prinsipiell diskusjon rundt temaet. Det er viktig å presisere at 

det Skiforbundet som skal uttale seg offisielt på vegne av skiidretten i slike saker. 

 
Vedtak 

Diskusjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

Begrepsbruk knyttet til integrering/funksjonshemmede 

Det har kommet en henvendelse fra Hilde Haakenstad, ansvarlig for paraidrett i NIF, 

avd. Oppland, der hun ber skikretsen vurdere begrepsbruken knyttet til integrering, 

funksjonshemmede, paraidrett osv. Hun anbefaler at vi tar i bruk begrepet 

paraski/paraidrett. 
 

I følge Marit er det ikke gjort noen politiske vedtak i NIF om dette, men det har vært 

oppe til diskusjon, og de som jobber med det ønsker å omtales med begrepet para. 

Dette er også et vanlig begrep i det internasjonale ski- og idrettsmiljøet, f.eks. 

Paralympics. Skikretsen ser ingen grunn til ikke å støtte dette. 

 
Vedtak 

Skikretsen støtter forslaget og vil oppfordre alle klubber i skikretsen til å benytte 

begrepet PARA-SKI. 

 

 

 

LARS-samling lørdag 25. november i Hafjell 
Det har kommet en henvendelse fra integreringsansvarlig Anne Ragnhild Kroken i 

NSF om skikretsen kan stille med instruktør til en økt med ispigging på LARS 

(Landsforeningen for ryggmargsskadde) sin samling i Hafjell 24-25. november. 

 
Vedtak 

Torbjørn sjekker om han kan stille, Ellie følger opp. 

 

  

 

 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 6. september 2017 


