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REFERAT 
 

 

SAK 33 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 34 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 3/2017-19 

 
Vedtak:  

Referat nr. 3/2017-19 godkjennes. 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 35 SKIUTVIKLER SILJE, FORVENTNINGSAVKLARING 
Silje Knox begynte i stillingen som Skiutvikler 1. desember. Etter en kort runde med 

forventningsavklaringer både fra Silje og styret, ble følgende moment nevnt som 

prioriterte satsningsområder 2018: 

 

 Kontakt ut mot klubb: Invitere seg inn til møter med klubber, være en synlig 

person ut mot klubbene, synliggjøre kretsens oppgaver og hvordan kretsen 

kan bidra med kompetanseutvikling og rekruttering i klubb 

 Sonemøter: Utvikle innhold, planlegge og gjennomføre, med bl.a. SUM/SPD, 

klubbutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering og antidoping/Rent IL som 

sentrale tema 

 Planlegge og arrangere Høstsamlingen 2018 i september 

 Kompetanse: Jobbe for å arrangere Trener 1-kurs på tvers av alle grener 

 Norddalen: Det kom fram et ønske om å ha ekstra fokus på miljøet i 

Norddalen, som har etterspurt hjelp fra skikretsen – aktuelle områder å jobbe 

med: Organisasjonsforståelse, klubb- og kompetanseutvikling. 

 Oppfølging: Ellie følger opp Silje fortløpende, og i tillegg avgir Silje 

statusrapport på styremøtene. 

 

 

 

Vedtak: 

  Foreslåtte innsatsområder følges opp av Silje, som vil rapportere på styremøtene. 

 
 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-3_2017-2019_6.-november-2017.pdf


 

 

SAK 36 HANDLINGSPLAN 2017-19, status 
 Operasjonaliserte Handlingsplaner for styre/admin og alle grener ligger i DropBox. 

Alle planer ble presentert og gjennomgått i fellesskap.  
 

  Både innhold og format ble diskutert. Planene er omfattende, med mange tiltak, og 

mange av tiltakene går igjen flere steder, både under ulike områder/nivå og i flere 

grener. Det er et ønske om at det ryddes enda mer og settes opp i en samlet oversikt 

ifbm. statusrapportering etter sesongen 2017-18, på styremøte i mai 2018. Det kan 

være nok at hver gren plukker ut 3-5 kulepunkter med satsningsområder som de vil ha 

ekstra fokus på, og da gjerne NYE tiltak, ikke knyttet direkte til vanlig ‘drift’ av gren. 

 

 Noen planer er fortsatt noe mangelfulle mht. ansvar og frister: 

o Hopp/kombinert-komiteen skal ha et møte med HP på agendaen etter nyttår, 

de vil da komplettere med ansvarlig og frister. 

o Alpint bes også om å sette inn frister for gjennomføring av tiltak. 

 

 

 

                         Vedtak: 

 Informasjon fra styre/admin og grener tas til etterretning. 

 Hopp/kombinert og alpint bes supplere sine planer, jf. over 

 I forbindelse med statusrapport på styremøte 14. mai, lages en forenklet 

versjon av planene, samlet på ett excel-ark. 

 

 

 

SAK 37  BUDSJETT 2018 
 

Budsjettforslag for  

 Styre/administrasjon 

 Freestyle, hopp/kombinert, alpint, langrenn og telemark 

 

Kommentarer til budsjettet 
 

Det legges opp til følgende resultat for 2018: 
 

 Styre/admin  underskudd kr. 260.00o (samme som rammebudsjett) 

 Langrenn  underskudd kr. 30.000 

 Hopp/kombinert 0-budsjett 

 Alpint   0-budsjett 

 Freestyle  0-budsjett  

 Telemark  overskudd kr. 5.000 
 

Styre/administrasjon 

I forslaget legges det opp til kr 260.000 i underskudd, som er i tråd med 

rammebudsjett vedtatt på Skikretstinget 2017. Se ellers kommentarer til de ulike 

postene i vedlegget.  
 

Alle budsjettforslagene ble presentert på styremøtet, ingen forslag til endringer av 

foreslåtte budsjett. 

 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner de framlagte forslagene til budsjett for 2018 for alle avdelinger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2018-osk-styre-og-admin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/budsjett-2018-osk_grener.pdf


 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 38 REGNSKAPSTATUS PR. 30.11.17 
 

Regnskap pr. 30.11.17, styre/admin 

Regnskap pr. 30.11.17, alle grener 
 

Momskompensasjon 2017 (for regnskapsåret 2016); Oppland Skikrets fikk tildelt kr. 

228.860, som er kr. 2000 mer enn i fjor, og kr. 53.000 mer enn budsjettert. 
 

Regnskapet ble kort gjennomgått på styremøtet. 

 
 

 Resultatprognoser for 2017  

….. ser ut som følger: 
 

   

 

 

   

 
 

 

 

 

Prognosene for grenene er relativt sikre. 

For styre/admin er det fortsatt noen usikre momenter knyttet til utbetaling av 

momskompensasjonen og en del etterfakturering fra NSF etter årsskifte. 

 

 

Admin/styre 

Avviket (i positiv retning) jf. med revidert budsjett skyldes primært 1) 

momskompensasjonen, der vi har mottatt nesten 54.000 mer enn budsjettert, og 2) 

postene knyttet til kompetansestillingen, som vi valgte å la stå uendret i revidert 

budsjett. Her kommer vi til å spare inn neste 200.000 jf. med budsjett. 
 

Hopp/kombinert 

Valgte å redusere noe på utbetalingene til Teamene, derav et noe større overskudd enn 

budsjettert. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prognose Rev.budsjett  
Admin/styre 15 000 -292 000 overskudd 

Alpint -30 000 -30 000 underskudd 

Freestyle 6 274 6 158 overskudd 

Hopp/kombinert 13 013 -6 115 overskudd 

Langrenn -75 000 -73 893 underskudd 

Telemark 25 420 3 177 overskudd 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.11.17---styre-admin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.11.17---alle-grener.pdf


 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 39 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 
  World Cup Lillehammer 1-3. desember 2017 

Det ble en strålende vinterhelg med stort sett gode forhold både i hoppbakken og 

langrennssporet. Det vanket mye skryt både fra FIS og NSF til arrangørene. 
 

  Flere av de tillitsvalgte i skikretsen bidro med frivillig innsats, vel blåst til alle  

  sammen! 

 

KM 2018 - oversikt 

  Kretsmesterskap 2018 arrangeres som følger: 
 

  Langrenn 

 Lørdag 27. januar KM sprint, fri teknikk, arr: Vind IL 

 Søndag 28. januar  KM fellesstart fri teknikk, arr: Vind IL 

 Søndag 18. mars KM enkeltstart klassisk, arr: Ringebu-Fåvang Skiklubb 

 Søndag 8. april KM Stafett, arr: klubbene tilknyttet Gålå  
 

  Alpint 

  Lørdag 24. februar KM SSL, arr: Peer Gynt Alpinklubb 

  Søndag 25. februar KM SL, arr: Peer Gynt Alpinklubb 
 

  Hopp/kombinert 

  Lørdag 17. mars  KM (sammen med HSK), Løvspretten, Lierberget 
 

  Freestyle 

  Helga 14-15. april KM Slopestyle og Big Air, Skeikampen, Gausdal 

 

  Grenene har ansvar for utdeling av KM-medaljer i sine respektive grener. 

 

   
 

NRK Superlørdag på Gjøvik 

NRK legger hele sin Sportssending til Gjøvik og Hovdebakken lørdag 27. januar. Både 

KM sprint i langrenn og Kikkanrennet i alpint står på sendeplanen. Dette blir en god 

profilering av skiidretten i Oppland og de lokale klubbene på Gjøvik. 
 

Tillitsvalgte i skikretsen oppfordres til å delta på arrangementet. Mer informasjon om 

samkjøring m.m. kommer nærmere arrangementet. 

 

 
 

Hafjell Freepark AS 

Ekstraordinær generalforsamling i Hafjell Freepark AS ble avholdt 23. november med 

utskiftninger i styret på agendaen.  
 

Nytt styre i Hafjell Freepark AS er: 

o Styreleder  Torger Fenstad  

o Styremedlem Fred Arne Hessen 

o Styremedlem Arne Johan Ellbro 

o Styremedlem Tommy Viken 

o Styremedlem Lisa Kramprud 

 

 

 



 

 

Klubbesøk, status 

En oppfølging av fordelte klubber ble gjort: 

o Marit: Dombås og Kolbukameratene 

Sandra: Svea Skilag og Brandbu IF 
 

Ellie oppdaterer oversikten som ligger i skikretsens Dropbox. 

Flere har vært i kontakt med sine klubber, noen har allerede avtalt møter i klubb. De 

som fortsatt ikke har hatt kontakt, bes gjøre dette så snart som mulig. 

 

 

Kompetanse 
 

Langrenn 

Det er hittil planlagt to trenerkurs langrenn, snømoduler: 

o Svea/Hadeland, 19-20. januar v/ Sandra Lyngstad 

o Sjusjøen, 23-24. februar, v/ Sandra Lyngstad 
 

I tillegg er det ønske om et Trener 1 snømoduler i Midtdalen/Norddalen, Lemonsjøen 

er foreslått som sted. Silje følger opp dette. 
 

Alpint 

Det var planlagt Trener 1 Alpin ifbm. breddesamlingen på Skei 8-10. desember. Av 

ulike årsaker er dette flyttet til januar, med teoridel på Idrettens Hus og praksis i 

Hafjell 2-4. februar. Jo holder i dette. 
   

 

Anlegg 

Det har vært avholdt møte angående hoppbakken i Fron. Reguleringsplanen er nå 

godkjent av kommunen og sendt på høring, forventet endelig godkjenning er 

februar/mars 2018. Det er nå viktig at hoppmiljøet selv jobber aktivt med finansiering. 

Det er startet kronerulling og kontakt mot finansmiljøer/sponsorer er opprettet.  

 

Kjetil har vært i kontakt med NSF vedr. anleggssidene på NSF hjemmeside, disse vil 

bli oppdatert innen kort tid. Ellie oppdaterer sidene på OSK hjemmeside. 

 

 

  Integrering 

  Marit har hatt kontakt med Turid Borthen, integreringsansvarlig i Hedmark Skikrets. 

  De vil prøve å få til et møte på nyåret. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

SAK 40 INFORMASJON FRA GRENER 
 

Langrenn 

 Referat LK-møte 4. desember 2017 

 

Alpint 

 Ikke mottatt informasjon 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_5_motereferat-04.12.2017.pdf


 

 

Hopp/kombinert 
 

Breddeidrett 

Forslag til intensjonsavtale for hopping i Lysgårdsbakken er nå klar, men må 

godkjennes av Olympiaparken før det kan settes noen datoer. Det legges opp til både 

kveldshopping og breddesamlinger vår og høst 
 

Toppidrett 

 NC Vikersund, begge konkurranser avholdt søndag 26.11. pga. værforholdene. 

 WC hopp damer og WC kombinert på Lillehammer 1-3. desember, en 

førsteplass og to andreplasser til  Maren Lundby, andreplass sammenlagt i 

nyheten  ‘Lillehammer-trippelen’. 
 

Arrangement 

Terminliste 2017-18 er fortsatt ikke helt klar, det har skjedd ting om gjør at vi er litt 

forsinket. 
 

Anlegg 

Småbakker og K40 på Raufoss er klare. 

Lobakken på Vinstra er klar. 

 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Facebooksiden for hopp og kombinert blir jevnlig oppdatert med nyheter på alle 

nivåer. 

 

 

 

Telemark 

Breddeidrett 

Torsdagstreninger i Hafjell, for alle nivåer, oppstart diskuteres med trener. 

Planlegger «Startkveld» randonee rett over nyttår i Lillehammer-området. 
 

Toppidrett 

WC-åpning i Østerrike 1.-3.des med 2x sprint og parallell. Ådne Kristenstuen, Nordre 

Land IL med plasseringene 28. - 12. - 9. plass. 
 

Arrangement 

I.a. 

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Har bestilt noe utstyr for treningsaktivitet, mulig faktura ikke kommer før 2018. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 

Det jobbes svært godt i klubbene og tilveksten er stor.  

 Dombås: Samler opptil 190 unger på trening fordelt på flere puljer flere dager 

i uka.  

 Gausdal: Rekrutterer godt og har hatt over 140 utøvere på trening i høst. 

 Øyer: Rekrutterer bra på jentesiden og har deltatt flere ganger på 

trampolinetrening hos Gausdal Skilag. 
 

Toppidrett 

Johanne Killi tok sølv i WC Big Air i Milano og viser god form inn i OL-sesongen. 
 

Arrangement 

 Oppland Freeski Cup har satt tre av fire rennhelger inkludert KM. 

 Dombås IL arrangerer både NC Big Air og NM Freeski og LSK arrangerer NC 

slopestyle i Hafjell Freepark denne sesongen 

 Next X Snowcamp utgår da X Games ble flyttet til Fornebu. Erstattes av åpen 

breddesamling helga i uke 7 på Skeikampen med Skeikampen Freeski Team 

som trenere. 
 

Anlegg 

 Det jobbes fortsatt med brukeravtale til Hafjell Freepark.  

Nytt styre er satt og Torger Fenstad overtar som styreleder. Fred Arne Hessen 

fortsetter i styret som styremedlem. 
 

 Dombås utvidet parken i anlegget i sommer. Dette ble veldig vellykket, både 

mht. bredde og toppidrett. 
 

 Gausdal Skilag har søkt nærmiljømidler for bygging av parkorientert 

skileikanlegg med lys, kunstsnø og tauheis ved nye Fjerdum skole. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

 FK planlegger innkjøp av mer markedsmateriell til identitetsbygging og 

merkevarebygging. 

 Budsjett for 2018 er vedtatt i FK.  

 Komiteen kommuniserer godt via Messenger. Skeikampen Freeski Team 

bidrar til kommunikasjon på SoMe utover vinteren. 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 
Neste styremøte mandag 22. januar 2018 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 12. desember 2017 


