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REFERAT 
 

SAK 22 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 

Vedtak:  

  Møteinnkallingen godkjennes. 

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

 

SAK 23 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 2/2017-19 

 

Oppfølgingsspørsmål til referatet: 

o Hederspriser OIK; Tor Hauan er foreslått, vil trolig bli utdelt ifbm. 

Idrettskretstinget 2018. 

o Instruktør LARS i Hafjell november; Torbjørn har sagt ja til oppdraget 

    
 

  

  Vedtak:  

   Referat nr. 2/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

SAK 24 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
NSF Høstmøte og Arrangør- og anleggsseminar 2017 

Ble arrangert på Gardermoen 13-15. oktober. Trine ga en kort oppsummering av 

hovedpunktene fra helga på styremøtet – tema: Klubbutvikling/SUM/SPD, 

medlemsfrafall, Morgendagens ledere-program, antidopingarbeid.  
 

Mht. Morgendagens ledere; lanseres i november, først og fremst for unge, kvinnelige 

ledere. Det er viktig at skikretsens oppfordrer aktuelle kandidater til å søke. 

 
Antidoping 

Skistyret har godkjent en ny Handlingsplan for Antidopingarbeid 2017-2020, som ble 

presentert på Kretsledermøtet på Gardermoen. Her er det målsatt at 50 nye klubber 

skal gjennomføre Rent IL pr. år, dvs. 3 klubber pr. krets/år. I den nye planen er 

skikretsene pålagt å følge opp: 
 

o Skal utarbeide egne handlingsplaner for Antidopingarbeid i skikretsen 

o Skal jobbe for at arrangører av KM/kretscuprenn gjennomfører Rent IL 

o Skal i samarbeid med Antidoping Norge (ADNO) 1 gang i perioden avholde et 

informasjonsforedrag på region-/krets-/klubbsamlinger 

o Legge til rette for foredrag fra ADNO 

o Bidra til å spre holdninger nulltoleranse for doping 

o Bør gjennomføre Rent Idrettslag, som gode rollemodeller 
 

Disse tiltakene legges inn i skikretsens handlingsplan 2017-19, se sak 32. 

Tiltak utført i skikretsene rapporteres på vårmøter hvert år. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-2_2017-2019_4.-september-2017.pdf


 

 

Byttehelgen 2017 

Byttehelgen er et samarbeid mellom Sparebank1 og  NSF Langrenn. Brukt utstyr for 

alle skigrener, bekledning og annet relevant sportsutstyr er velkommen på 

byttearrangementene.  Årets helg er berammet til 11-12. november, flere klubber i 

Oppland har hengt seg på her, klikk her for å lese mer. 
 

I tillegg vet vi at det er flere andre klubber i Oppland som også har tradisjon med å 

arrangere byttehelger, men som ikke har meldt seg på opplegget gjennom Sparebank1. 

 
Utetimen.no 

Skiforbundet og Sparebank1 lanserer nå «Utetimen», et konsept for tilrettelagt for 

bruk i skole og klubb med fokus på økonomiforståelse, fysisk aktivitet, 

trafikksikkerhet. Les mer på skikretsens hjemmeside. 

 
Ansettelse av Skiutvikler 

Det var 5 søkere til stillingen, hvorav tre sterke kandidater som ble innkalt til intervju. 

Silje Knox ble innstilt som nr. 1 til stillingen og har takket ja til jobben, med oppstart 1. 

desember. 
 

Silje er født i 1976, bosatt i Gausdal, gift med to barn som hun er en aktiv 

idrettsmamma for. Har tidligere selv vært aktiv innen håndball, langrenn og 

hundekjøring. Hun har en bachelor innen idrett, jobber som personlig trener i eget 

firma (den lille pt) og var i perioden 2011-2016 ansatt som idrettsansvarlig ved 

Forsvarets Ingeniørhøgskole.  
 

Vi ønsker Silje velkommen til Oppland Skikrets. 

 
Søknad Lillehammer Skiklub NM 2020 

Lillehammer Skiklub har søkt om å arrangere NM på Ski 2020 i samarbeid med 

Samarbeidende Skilag. Skikretsen har gitt sin støtte til arrangementet. Det er to søkere 

til arrangementet, Lillehammer Skiklub og Konnerud IL. Tildeling skjer på 

skistyremøte i januar. 

 
Representasjonsklær 

Det er bestilt dunjakker og piquet-trøyer til alle tillitsvalgte i skikretsen. Forventet 

levering i uke 46/47. 

 
Status anlegg 

Det ble stilt spørsmål om status for hoppanlegg i Midtdalen. Reguleringsplan for 

hoppanlegg i Midtdalen i Jordalen skal opp i planutvalget i kommunen 14. november. 

Det forventes en endelig vedtatt reguleringsplan i februar/mars 2018 med normal 

fremdrift.  Det ser lysere ut, men det er viktig at saken følges opp og, at skikrets og 

skiforbund kan støtte opp det lokale initiativet når det blir behov for det.  

 
Status Skiutvikler v/ Martin 

o Gjennomført breddesamling i forbindelse med idrettshelga lørdag 28.oktober. 

65 barn og unge i alderen 12-15 år, der 95% var fra klubber i Oppland Skikrets. 
 

o Jobbet med trenerseminaret i forbindelse med idrettshelga på Lillehammer. 

Leide inn Jan Christian Bjørn som konferansier for dagen, og hadde 6 stk. i 

paneldebatten, som representerte flere grener og idretter. 
 

o Gjennomført ringerunde til klubber. Har hatt kontakt med 10 klubber i 

forkant av idrettshelga, og kommer til å fortsette denne ringerunden ut mnd. 

med tanke på status i klubb.  

 

 

https://byttehelgen.no/klubber-og-arrangement/fylke/oppland/#oversikt
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/10/utetimen/


 

 

Status kompetanse v/ Sandra 
 

Fra handlingsplan:  

Skikretsen skal være en pådriver for å gjennomføre trenerutdanning for 

klubbtrenere og implementere trenerløypa i all trenerutdanning.  

Status, god: 

o Bra gjennomføring på langrenn  

o Kurslærersamling NSF arrangeres helga 11-12. november  

o Noen miljøer ønsker trener 2 langrenn, dette er i utgangspunktet NSF sitt 

ansvar å arrangere 

 

Status, kan bli bedre: 

Ref. handlingsplan, tiltak 3: Arrangere trenerkurs parallelt med arrangement der 

barna deltar, f.eks. breddesamlinger. 

o Kan bli flinkere til å legge opp til trenerkurs på samme tidspunkt som andre 

samlinger eller treninger, der foreldre er uansett  

o Trenerkurs for ungdom; OSK prøvde å arrangere Trener 1-kurs for ungdom 

under Kick-off på Beitostølen 2016, men kun 1 påmeldt. Forslag: Her kan vi 

prøve på nytt høsten 2018. 

o Trenerkurs for flere idretter samtidig; bli enda bedre på å få fram at flere 

idretter kan ha kurs sammen  lære av hverandre.  

 

Status langrenn 

o Trener 1 barmark på Lillehammer sept 2017, antall deltakere: 6 

o Trener 1 barmark på Svea Skihytte okt 2017, antall deltakere: 8 

o Trener 1 barmark i Midtdalen sept/oktober (3 kvelder), antall deltakere: 16 
 

Snødelene er under planlegging og vil bli gjennomført i løpet vinteren 2018.  

Mange etterspør og ønsker trener 2 på Lillehammer.  

NTG langrenn gjennomfører nytt Trener 1-kurs for sine elever i 2018.  

 

Status Freestyle 

o Sikringskurs trampoline Gausdal 13-15. oktober 

o Sikringskurs trampoline elever Ringebu Folkehøgskole, høsten 2017 

 

Status hopp og kombinert 

Trenerkurs er etterspurt, gjerne sammen med andre idretter.  

Aktuelt å involvere NTG Lillehammer hopp-kombinert? 

 

Alpint 

NTG Lillehammer alpint? Kan vi motivere dem til å kjøre et trenerkurs for ungdom 

sammen med elevene på NTG?  

Det vil bli arrangert Trener 1 Alpint parallelt med breddesamling på Skei i desember. 

 

 

 
 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAK 25 INFORMASJON FRA GRENER 
 

Freestyle 

 Breddeidrett 

Det jobbes svært godt i klubbene og tilveksten er stor. Alle miljøene trener 

godt på trampoline, og klubbene besøker hverandres treninger. Ny Oppland 

Freeski Cup er under planlegging, og det samme gjelder rekrutterings- 

arrangementene Next X Snowcamps. 
 

 Toppidrett 

Johanne Killi (freeski) er tilbake etter skaden og har kjørt sitt første WC-renn i 

høst. Ting ser lyst ut mht. OL-sesongen. Marte Høie Gjefsen (skicross) er 

skadefri og klar for OL-sesong. 
 

 Arrangement 

En ny Next X Snowcamp er under utvikling, med Go Pro som ny 

samarbeidspartner for 13-16-årsgruppa. Oppland Freeski Cup er også under 

planlegging, men datoene er ikke satt. Dombås skal arrangere både NC Big Air 

med X Games-wild card og NM Freeski. LSK skal arrangere NC Slopestyle i 

Hafjell Freepark. 
 

 Anlegg 

Det jobbes stadig med brukeravtale til Hafjell Freepark. Nytt utkast er 

renskrevet og sendt til NSF. Utkastet finnes HER.  Gausdal Skilag jobber med 

basisanlegg ved nye Fjerdum Skole som åpner høsten 2018. Dombås IL har 

utvidet parken i Dombås Skiheiser betydelig i sommer som et anlegg i 

anlegget. 
 

 Kompetanse 

FK har gjennomført trampolinesikringskurs med sju deltakere fra Gausdal 

Skilag, samarbeidspartnere Gausdal Turnforening og ØTI Hafjell Alpint. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Nye FK har jevnlig kontakt via Messenger og sesongen er i ferd med å ta form. 

Nye samtaler med Sahr har ført til en ny søknad til regionrådet om midler til 

Next X snowcamps 2.0. Torger var tilstede på Høstmøte Freeski. 

 
 

 

Langrenn 

 Referat fra Høstmøte Langrenn 18. oktober 2017 

 Referat fra LK-møte mandag 30. oktober 2017 
 

 Breddeidrett 

Terminlista er snart klar med alle detaljer. 
Planlegger samling 15-16 år 15-17. desember på Lygna. 
Gjennomført åpen juniorsamling i uke 40 på Natrudstilen. 

 

 Toppidrett 

Stort sett all overnatting for NM/NC junior og senior er i boks. 
Team Veidekke Innlandet dundrer videre, god kontroll på økonomi. 

 

 Arrangement 

Uttak VM junior er lagt til Søre Ål IL sitt Natrudstilrennet 9.-11.desember, 
gjennomføres med bistand fra OSK og NSF. 

 

 Anlegg 

I.a. 

https://www.dropbox.com/s/8fu4rqoj37x8uzo/Brukeravtale%20renskrevet%20150317.docx?dl=0
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/hostmote_2017_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/2017-18/osk_lk_4_motereferat-30.10.2017.pdf


 

 

 Kompetanse 

Gjennomførte kurs 
o Trener 1 barmark Lillehammer 15-16. september, 6 deltakere 
o Trener 1 barmark Hadeland (Svea) 14. oktober, 8 deltakere 
o Trener 1 barmark Midtdalen kveldskurs sept/okt, 16 deltakere 
o TD- og arrangørkurs ifm. Idrettshelga Innlandet, 28. okt, 12 deltakere 

 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Definert «manual» som angir oppgaver for hovedledere på HL, NM jr, NC osv 
Svært mye kommunikasjon går via lukkede grupper på Facebook. 
Forsøker å følge opp aktivitet i Norddalen etter henvendelse fra miljøet. 
 

 

 

Hopp/kombinert 

 Breddeidrett 

Gausdal Skilag og Søre Ål IL vil arrangere telenorkarusellrenn i vinter. 

Den tradisjonelle breddesamlinga på Rena i regi av Hedmark Skikrets, hvor vi 

var invitert, ble avlyst pga. liten påmelding. 
 

 Toppidrett 

NC i Lysgårdsbakken gjennomført med god deltakelse, renn i begge bakkene. 
 

NM normalbakke: Maren Lundby NM-gull, Kenneth Gangnes NM-sølv. God 

laginnsats med 4 hoppere i topp 10: Robert Johansson nr. 5, Fredrik 

Bjerkeengen nr. 9 og Mats Bjerke Myhren nr. 10. Vi hadde 22 løpere kvalifisert 

for NM fra Oppland, som er meget sterkt. 

5 lag påmeldt til lagkonkurransen, som dessverre ble avlyst pga. for mye vind. 

NSF håper å få til et nytt NM for lag i løpet av sesongen. 
 

 Arrangement 

Terminliste 2017-18 er nesten i boks. Det legges opp til 4 regioncuprenn i 

samkjøring med Hedmark Skikrets. 

Første store internasjonale renn i kretsen er WC damer 1-3. desember, som for 

første gang skal gjennomføre en trippel. 
 

 Anlegg 

Raufoss: Godt i gang med ombygging av Maurtua, opprusting av K-60 mot 

Hovedlandsrennet 2018. De håper også å få satt i stand K90 denne vinteren 

Gålå: Fortsatt uklart, vi må avvente og se. 
 

 Kompetanse 

I.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det er innkalt til møte med teamene tirsdag 7. november. 

Gorm deltok på NSF Hopp Høstmøte på Gardermoen 

 

 

Telemark 

 Breddeidrett 

Det vil fortsatt inviteres til treninger i Hafjell 1 kveld i uka, fra anleggsstart 

der. Det er startet dialog med TK-representant i Hedmark Skikrets om 

samarbeid om enkelte treninger for yngre grupper. (ØTI og Vang 

Skiløperforening) 
 

 Toppidrett 

Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL, på landslag for sesongen 2017-2018. 
 

 Arrangement 

I.a. 



 

 

 Anlegg 

I.a. 
 

 Kompetanse 

I.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det jobbes for å få inn nye personer i komite, for å få utvikling rundt 

klubbmiljø i Lillehammer/Øyer-området. Se også sak 30. 

Boye deltok på høstmøte telemark NSF 28.oktober. 

 

 

 

Alpint 

 Referat fra Høstmøte Alpint 11. oktober 2017 
 

 

 Breddeidrett 

Terminliste og breddesamlinger er planlagt for sesongen. 

Det jobbes bra i de fleste klubber. Rekruttering er viktig fokusområde. Videre 
vil det bli jobbet med å utvikle YAV for kommende sesong, samt få lagt opp til 
foreldrekurs i større grad enn tidligere.  
 

 Toppidrett 

Det arbeides målrettet for å få LUC-laget på plass igjen, søknad er sendt 

Oppland Fylkeskommune om støtte. I tillegg er det flere andre aktører som er 

positive gitt en god grunnfinansiering.  
 

 Arrangement 

Klikk her for å lese mer. 
 

 Anlegg 

I.a. 
 

 Kompetanse 

Det legges opp til trenerutdanning i forbindelse med breddesamlingen i 

desember på Skei. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

 

Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2017-19/referat-hostmote-oppland-skikretrs-11.10.2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/2017-18/info-alpint-til-styremote-6-nov-2017.pdf


 

 

RAPPORTERING 
 

SAK 26 REGNSKAP PR. 31.10.2017 
 

Regnskapsrapport ble gjennomgått på styremøtet. 

Det er ingen store avvik jht. Reviderte budsjett. 
 

 

Budsjett 2018 

… settes opp som egen sak på styremøte 11.desember, både for styre/admin og 

grenkomiteer. Grenlederne vil få tilsendt budsjettutkast i løpet av uke 45, for 

behandling i grenkomiteene, før endelig godkjenning av styret 11. desember. 

 

 

 

Vedtak: 

 Regnskap pr. 31.10.2017 tas til etterretning 

 Alle grenledere forbereder forslag til budsjett 2018 til neste styremøte 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 27 EVALUERING AV IDRETTSHELGA INNLANDET 2017 
 

Nyskapningen Idrettshelga Innlandet 2017 ble arrangert på Lillehammer 27-29. 

oktober i regi av Hedmark og Oppland Idrettskrets, i samarbeid med 

fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, Høgskolen Innlandet, Olympiatoppen 

Innlandet og flere særkretser/regioner, inkl. de største – håndball, fotball og ski. 
 

Totalt deltok ca. 400 personer på hele eller deler av arrangementet. Fra skikretsene 

var det påmeldt 118 personer, fordelt som følger: 
 

 Fellesdeler (foredrag fredag ettermiddag og lørdag fram til lunsj): 51 deltakere 

 Trenerseminar: 20 deltakere, 2 fra Hedmark 

 TD- og arrangørseminar: 12 deltakere, ingen fra Hedmark 

 SUM/SPD/Klubbutvikling: 10 deltakere, ingen fra Hedmark 

 Breddesamling: 65 deltakere, hvorav 1 fra Hedmark 
 

Kort oppsummert, relativt bra deltakelse fra Oppland, mens Hedmark var fraværende. 

Idrettskretsene ønsker å gjøre dette til en årlig happening, da med Hedmark som 

arrangørsted i 2018.  
 

Styret er enige om at dette var et bra arrangement med godt og nyttig innhold, og en 

god start på en viktig og nyttig møteplass på tvers av idretter. Skikretsen er derfor 

positive til en videreføring av arrangementet. Vi ønsker imidlertid også å ha 

muligheten til å ‘kraftsamle’ skikretsen a la storsamlingen på Beitostølen i 2016, som 

gir en litt annen ramme. Etter en kort diskusjon vedtok styret å gi en tilbakemelding til 

Idrettskretsen med mye ros for et bra arrangement som det er ønskelig at videreføres, 

men med et forslag om gjennomføring annet hvert år. 

 
 

 

Vedtak: 

Idrettskretsen roses for et meget bra arrangement som det er ønskelig at videreføres, 

men med et forslag om annet hvert år. 



 

 

SAK 28 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2018 
 

  Følgende møteplan foreslås: 
 

o Mandag 22. januar 

o Mandag 12. mars 

o Mandag 14. mai 

 

Vårmøter/høstmøter Oppland Skikrets 2018? 

Det foreslås å følge samme mal som i 2016: Grenene gjennomfører grenvise Vårmøter, 

uten noe fellesopplegg for skikretsen. I stedet setter vi inn litt ekstra ressurser og 

arrangerer en høstsamling a la Beitostølen i 2016, med både fellesopplegg for alle, evt. 

grenvise møter og breddesamling for ungdommen. Styret ønsker å gjennomføre dette 

helgen 13-15. september, viktig med tidlig informasjon ut til hele skimiljøet i Oppland. 
 

Denne saken henger også sammen med vurderingen av Idrettshelga Innlandet og 

videreføring av denne, jf. sak 27. 

 

Skitinget 2018 

  Arrangeres i Stavanger 1-3. juni 2018. Delegater utnevnes så snart program og opplegg 

er klart, og da bestilles også flybilletter samlet. 
 

  

 Vedtak: 

 Foreslåtte møteplan vedtas. 

 Skikretsen arrangerer grenvise vårmøter 2018, og satser heller på en 

storsamling i september 2018, inkl. grenmøter og breddesamling.  

Dato: Helgen 13-15. september 2018, sted ikke bestemt. 

 

 

 

SAK 29 BEREDSKAPSPLAN OPPLAND SKIKRETS 
 

Se forslag til Beredskapsplan for Oppland Skikrets. 

Planen ble gjennomgått og diskutert på styremøtet. Planen omfatter flere mulige 

krisehendelser og er ment å være et levende dokument som bør evalueres med jevne 

mellomrom. Foreslått utkast ble godkjent uten endringer. 

 
Vedtak:  

  Forslaget til beredskapsplan for Oppland Skikrets godkjennes 

 

 

 

SAK 30 TELEMARKKOMITÉ, STATUS 
 

Sondre Skrebergene fra NLI fortsetter i Telemarkkomiteen for 2017-19.  

Boye har fulgt opp og kontaktet innspilte navn på andre potensielle medlemmer, både 

gamle helter og fra randone-miljøet, men pr. nå er det ingen flere konkrete forslag på 

navn, Boye fortsetter å jobbe med saken. 
 

Det vil også denne sesongen inviteres til treninger i Hafjell en kveld i uka. Det er 

startet dialog med TK-representant i Hedmark Skikrets om samarbeid om enkelte 

treninger for yngre grupper (ØTI og Vang Skiløperforening). 

 

  Vedtak:  
 

 Informasjonen tas til etterretning 

 Sondre Skrebergene godkjennes som medlem i Telemarkkomiteen 2017-19 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/styringsdokumenter/kriseberedskapsplan-oppland-skikrets_pr.-november-2017.pdf


 

 

SAK 31 OPPFØLGING KLUBBER SESONGEN 2017-18 
Mål og former for oppfølging av klubber ble diskutert på styreseminaret på Nermo. 

Alle skikretsens styremedlemmer, inkl. grenledere, hadde sesongen 2016-17 

oppfølgingsansvar for noen klubber i kretsen. Mange klubber har blitt fulgt opp via e-

post og/eller telefon.  
 

For sesongen 2017-18 foreslås en ny ordning, der tillitsvalgte i skikretsstyret inviterer 

seg inn på et styremøte i klubb, der de ber om å få 15-30 minutter til å presentere 

skikretsen kort. Det foreslås et minimum på egen klubb + 1 klubb til.  

 

Følgende fordeling av klubber ble gjort på møtet: 
 

 Audun: Sør-Fron IL, Ringebu-Fåvang Skiklubb (og evt. Tormod Skilag) 

 Trine: Lillehammer Skilub og Raufoss IL langrenn 

 Kjetil: Roterud IL og Follebu Skiklubb 

 Kristian: Gjøvik Skiklubb og Vind IL 

 Sandra: Hadeland, velge 1-2 klubber 

 Marit:  ?? (ikke til stede på møtet, tas på neste møte) 

 Torbjørn: Øyer-Tretten IF og Øystre Slidre IL 

 Boye: Vang IL og Fjellblom IL (og evt. Vestre Slidre IL) 

 Gorm: Søre Ål IL og Vingar IL 

 Torger: Gausdal Skilag og Vestringen IL 

 Ole Kristian: Harestua IL og ØTI Hafjell Alpint 

 

Ellie presenterte et forslag til presentasjon som kan brukes, der følgende elementer 

inngår: 
 

 Presentasjon – hvilken rolle har en skikrets?  

Organisasjonskart, ansvarsområder, hva kan skikretsen bidra med 

 Årshjul – møter, kurs, samlinger, terminlister m.m. 

 Kort presentasjon av skiutvikler-rollen 

 SUM/SPD/sonemøter/klubbesøk 

 Verktøykasser for klubb, NSF fagportal 

 Informasjonskanaler – hjemmeside, FB, Nyhetsbrev m.m. 

 Aktuelle saker i skikretsen  

 

I tillegg er det viktig å få i gang en dialog med klubben, hva trenger de fra kretsen? 

Aktuelle tema kan være: 
 

o Hvordan jobber dere med rekruttering i klubben? 

o Hva ønsker dere at skikretsen kan bidra med i DIN klubb? 

 

 

 

  

Vedtak:  

Fordeling av klubber vedtas som foreslått. 

Med utgangspunkt i denne, kontaktes klubbene og vi inviterer oss selv inn til et 

uformelt besøk ifbm. et styremøte i klubben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAK 32 STATUS HANDLINGSPLANER 2017-19 
 

Trine gikk kort gjennom den komprimerte malen som hun har brukt for styre/admin, 

basert på klubbutviklingsmalen for handlingsplanarbeid.  
 

Martin fikk i oppgave å bearbeide alle de grenspesifikke handlingsplanene til 

tilsvarende mal før neste styremøte. Så snart dette er klart, bør grenene ha en egen 

gjennomgang i forkant av møtet, der de også ser på ansvarlige og frister for 

gjennomføring av tiltak, for presentasjon på styremøtet 11. desember. 
 

Gjennomgangen av de operasjonaliserte handlingsplanene utsettes til neste styremøte 

pga. tidsmangel og legges da inn som første sak. 
 

 

Vedtak:  
 

 Martin bearbeider Handlingsplaner for alle grener, frist 24. november. 

Så snar dette er klart, sendes det ut til grenledere, som går gjennom og setter 

inn ansvarlig, frister m.m. 
 

 Gjennomgang av handlingsplaner for styre/admin og alle grener, med 

konkrete tiltak, ansvar og frister, legges fram og diskuteres på styremøte 11. 

desember. 

 

 

 

 
Neste styremøte mandag 11. desember kl. 18.00, med påfølgende julemiddag. 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 7. november 2017 


