
 

 

 

 
 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 5/2017-2019 
 

 
Dato   Mandag 22. januar 2018 

 

Sted   Idrettens Hus, Kleivbakken 9, Lillehammer 

 

Til stede Audun Skattebo, Trine S. Stenberg, Kjetil Dahlen, Kristian Vist, Sandra 

Lyngstad, Marit Roland, Torbjørn Broks Pettersen, Boye Skøre, Silje Knox og 

Ellie Lein 

 

Forfall Gorm Johansson, Torger Fenstad, Ole Kristian Kirkerud og Jo Mork 
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REFERAT 
 

 

SAK 41 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 42 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 4/2017-19 

 
Vedtak:  

Referat nr. 4/2017-19 godkjennes, med et tillegg i sak 36 om at Kjetil er ansvarlig 

sammen med administrasjonen. 

 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 43 STATUS SKIUTVIKLER 
Silje ga en kort statusoppdatering, inkl. gjennomførte klubbesøk, se neste sak. 

Forslag til pressemelding ble gjennomgått. Silje og Ellie spisser den litt før den sendes 

ut og publiseres. 
 

Silje har hovedansvaret for planlegging av skikretsens storsamling 15-16. september 

2018. For å komme i gang med dette, er det viktig å lande sted. Etter en kort diskusjon, 

landet styret på Gålå.  

 

 

Vedtak: 

• Silje og Ellie spisser pressemelding før den sendes ut. I tillegg lages det sak på 

skikretsens hjemmeside, som kan linkes på Facebook-side og i Nyhetsbrev til 

klubbene. 

• Høstens storsamling legges til Gålå. 

• Siljes statusoppdatering tas til orientering. 

 
 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-4_2017-2019_11.desember-2017.pdf


 

 

SAK 44 OPPFØLGING KLUBBESØK, VIDERE FRAMDRIFT 
 

Status oppfølging av klubb: 
 

Gausdal Skilag og Follebu Skiklubb, 2. januar 

Silje og Kjetil deltok fra skikretsen. Hovedtema var en mulig sammenslåing av 

klubbene, med utgangspunkt i aktiviteten. Det ble et bra møte, og Silje skal tilbake 

etter påske for å kjøre en SUM-prosess, som neste steg i prosessen mot en evt. 

sammenslåing. 
 

Lillehammer Skiklub, 3. januar 

Silje hadde med seg Atle Rolstadaas fra NSF, i tillegg var Trine og Ole Kristian til stede 

som styremedlemmer i Lillehammer Skiklub. Neste planlagte møte er berammet til 5. 

februar, der Silje skal kjøre SUM-prosess med teknisk komité langrenn. 
 

Norddalen 

Silje har hatt en del kontakt med Vågå IL, både mht. ønske om en skidag i vinterferien, 

trenerkurs og langrennscross på Lemonsjøen. Silje følger opp dette videre. 
 

Hadeland 

Sandra har vært i kontakt med Svea Skilag. Tema som ble tatt opp var bl.a. samarbeid 

mellom Hadelandsklubbene og utfordringer med å holde på jentene 12-15 år. Her bør 

også Lillann Gulbrandsen i Langrennskomiteen kobles på, og det kan være aktuelt at 

skikretsen inviterer til et framtidsmøte med klubbene på Hadeland. Silje og Sandra 

følger opp dette. 

  _________ 

 

  Kjetil og Marit venter på svar på utsendte forespørsler til sine klubber. 

  Kristian planlegger å være med på møte med Gjøvik Skiklubb i februar. 

  Torbjørn vil følge opp Øyer-Tretten IF inn mot deres store arr.helg i slutten av februar. 
   

Ellie supplerer ppt-presentasjon *Klubbesøk’  i Dropbox med årshjul.  

Lysbilde med ‘Aktuelle saker’ oppdateres i forkant av hvert klubbesøk. 

 

 

Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning.  

Ny status tas på neste styremøte. 

 

 

 

SAK 45  PENGEBRUKEN I NIF, HVA SKAL SKIKRETSEN MENE? 
 

Pengebruken i norsk idrett har preget mediebilde over en lang periode. Det har ikke 

minst også preget samlinger/treffpunkt i idretten og mange lunsjpauser rundt om i 

Norge. Tilbakemeldinger/spørsmål til tillitsvalgte er mange - hva er det egentlig som 

foregår i norsk idrett? 
 

Etter at det igjen ble gitt innsyn i nye deler av regnskapet før jul og etter mange 

medieoppslag, tok NSF kontakt med NIF med spørsmål om mer informasjon. Det skal 

avholdes informasjonsmøte for særforbund og idrettskretser 24. januar (Det er 

tidligere avholdt informasjonsmøte, 8. november). NSF v/skistyret avventer uttalelser 

og beslutninger om å støtte evt. ekstraordinært ting til etter dette møtet. 
 

OIK har også informert om at de avventer beslutninger om hva de mener skal gjøres til 

etter dette informasjonsmøtet.  
 



 

 

Det vil alltid være nyanser som ikke kommer frem i media men innsynet har avdekket 

kritikkverdige forhold, og det kan også stilles spørsmålstegn ved handteringen av 

denne saken. 
 

OSK er en av landets største skikretser og skal ha et bevisst forhold til og syn på 

pengebruken innen idretten. Marit ga en kort status fra sin posisjon i idrettstyret. 

Styret diskuterte deretter hvilken holdning OSK skal ha til denne saken og hva som 

skal gjøres/sies ved kontakt med presse og andre organisasjonsledd.  
 

Det er enighet i styret om at grasrota er idrettens viktigste bærebjelke, og de er kritiske 

til den manglende åpenheten og forventer er mer moderat pengebruk i tiden som 

kommer. Styret vil også oppfordre skipresident Røste om å kalle inn til et telefonmøte 

med kretslederne etter informasjonsmøtet 24. januar. Det kan også være aktuelt å 

foreslå at det gjennomføres telefoninformasjons-møter med kretslederne etter hvert 

skistyremøte. Audun følger opp dette. 

 

 

Vedtak: 

• Styret støtter prinsippet om full åpenhet og forventer moderat pengebruk i 

tiden som kommer 

• Audun kontakter skipresident Røste vedr. ønske om informasjonsmøter for 

kretslederne 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

SAK 46 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

   
 

NRK Superlørdag på Gjøvik 

NRKs Vinterstudio sendes i sin helhet fra Hovdebakken/Fastland denne lørdagen. 

Vind IL arrangerer KM sprint, mens Gjøvik Skiklubb Alpint arrangerer Kikkanrennet 

(SL). Opplegget for dagen ser foreløpig ut som følger: 
 

09.00 Sprint 8-10 år 

10.00 Kikkanrennet, SSL U8 og yngre 

12.30 Sprint 10-14 år 

15.30 Sprint 15 år - senior 

16.00 Kikkanrennet, SL U9 og eldre 

 

I tillegg vil det være Skileikområde for alle hele dagen, i regi av Gjøvik Skiklubb 

Langrenn. Marit, Silje og Ellie deltar som frivillige under arrangementet, store deler av 

Langrennskomiteen vil også være til stede. 
 

  Se også egen sak på skikretsens hjemmeside. 

 

 

Xtrem Spræk 2018 

… vil bli arrangert helgen 5-6. mai på Gausdal Arena. Skikretsen vil også i år 

samarbeide med studenter på BOL-/Sports Management-studenter på HINN.  

 
 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/1/nrk-superlordag-27.-januar/


 

 

 

Møte med Hedmark Skikrets 

Leder, nestleder og administrasjonen i de to kretsene har avtalt møte på Lillehammer 

onsdag 31. januar. Samarbeid og tanker rundt en evt. regionaliseringsprosess er to 

aktuelle tema. Evt. andre tema som ønskes tatt opp, meldes til Audun, Trine eller Ellie. 

 
Kretsting Oppland Idrettskrets 

… arrangeres fredag 20. april på Gjøvik. Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater til 

nytt kretsstyre innen 28. januar. Skikretsen kan stille med 2 tingdelegater, frist for 

innmelding er 13. april. Dette følges opp på styremøtet i mars. 

 
Morgendagens Skiledere 

Sandra har fått plass på Skiforbundets 3-årige mentorprogram for Morgendagens 

Skiledere, gratulerer! Målet med prosjektet er å få flere kvinnelige ledere og trenere på 

nasjonalt og internasjonalt nivå innen skiidretten. 

 
Veileder med informasjon om seksuell trakassering og overgrep i idretten 

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det 

alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell 

trakassering og overgrep i idretten, klikk her for å lese mer. Ellie lager en egen sak på 

skikretsens hjemmeside om temaet. 

 
Kompetanse 
 

Trener 1-kurs langrenn snømoduler på Svea og Sjusjøen er i rute (ansvarlig Ellie) 

Trener 1-kurs langrenn snømoduler i Norddalen er under planlegging (ansvarlig Silje) 

Trener 1-kurs alpint på Lillehammer/Hafjell er i rute (ansvarlig Jo) 
   

 

Anlegg 

Intet å berette. 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

SAK 47 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 
Klubbene er godt i gang med treningene og melder om økende deltagelse. 
 

Toppidrett 

Johanne Killi, Dombås IL, vant WC slopestyle i Snowmass Aspen 6. januar og er klar 

for OL. 
 

Arrangement 

NOR Freeski Cup på Dombås ble en suksess. Tilbakemeldingene som har kommet har 

vært positive, både fra utøvere, trenere og fra Skiforbundets representanter. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/


 

 

Anlegg 

Red Bull har bygd en tro kopi av OL-traseen slopestyle på Dombås. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Telemark 
 

Breddeidrett 

Kveldstreninger i Hafjell, alle ferdighetsnivå. Får dessverre ikke oppstart før uke 4. 

Motivasjonskveld rando og topptur, se under arrangement. 
 

En ”delegasjon” fra Oppland med på tur til Kina for å promotere telemark, og lære 

dem å arrangere telemarksrenn. Et ledd i håpet om å få telemark som OL-gren. 
 

Toppidrett 

NM i sprint og parallell arrangert i Haukelifjell 6.-7. januar. Dessverre ikke deltagere 

fra OSK pga. skader. 
 

Arrangement 

”Gode ferdaråd for opp- og nedturer”.  Motivasjonskveld for telemark- og randofolk 

for å prøve å skape et miljø i Lillehammer/Øyer-området. Prioritere mot LSK, HINN, 

ØTIL. Boye jobber for å få på plass en god foredragsholder. 
 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det vil bli gitt litt reisestøtte til de som er på Kinatur, ettersom dette er en satsning 

som på sikt trolig også vil gavne det lokale telemarkmiljøet i Oppland gjennom et 

mulig samarbeid mellom Kina og bl.a. HINN. 

 
 

 

Hopp/kombinert 
 
 

Breddeidrett 

Kretsrenn og regioncup er i gang. 

Treninger går i alle bakker på Tirsdager og torsdager, kveldshopping er i gang i 

Lysgårdsbakken. 
 

Toppidrett 

Det har vært mange bra plasseringer, bl.a. Mats Bjerke Myhren, Søre Ål IL, i COC. 

Maren Lundby har hatt en strålende start på WC-sesongen, likså Robert Johansson, 

som tok VM-gull i laghopp skiflyvning sist helg. 
 

Arrangement 

Se breddeidrett 

 

 

 

 



 

 

Anlegg 

Anlegget i Fron er flere steg nærmere en realisering.  

HKK har satt fokus på tilrettelegging av arrangement med tanke på å ivareta 

breddeidretten. Kombinert for yngre utøvere trenger ikke langrennsarenaer med 

internasjonal standard. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Facebook-siden for hopp/kombinert blir godt ivaretatt og oppdateres jevnlig. Ellers 

intet å melde. 

 

 

Alpint 

• Ikke mottatt informasjon 

 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

SAK 48 EVENTUELT 
 

Skitinget 2018, innspill til valgkomité 

Valgkomiteene i NSF ønsker innspill til kandidater til skistyre, komiteer og utvalg, som 

skal velges på Skitinget 2018 i Stavanger. Frist er 1. mars. 
 

Ellie sjekker med NSF om det er begrensninger i valgbarhet dersom man er foresatt til 

en landslagsutøver. Ellers bes alle styremedlemmer tenke etter og evt. komme med 

forslag til kandidater. Ellie sender ut informasjon til klubbene med en oppfordring om 

å melde inn evt. kandidater til skikretsen, som vil samle alle innspill for så å vurdere 

hvilke kandidater som er aktuelle å spille inn til valgkomiteen.  

 

Vedtak 

• Ellie sjekker ut valgbarhet av foresatte med landslagsutøvere 

• Styret kommer med innspill på potensielle kandidater innen 25. februar 

• Ellie sender ut informasjon til klubbene og ber om innspill til gode kandidater 

 

 

 

Trenerkurs på tvers av grener og idretter 

Sandra og Silje ønsker å teste ut et trenerkurs der man både legger opp til på tvers av 

grener i ski, og i tillegg kobler på skiskytterne, etter henvendelse fra Åshild Sporsheim 

i Norges Skiskytterforbund. Styret er positive til dette. 

 
Vedtak: 

Styret støtter et opplegg som skissert over. 

 



 

 

 

 

SUM i praksis – på arrangement? 

Kjetil løftet fram spørsmålet om hvordan skikretsen kan og bør jobbe for at arrangører 

av skirenn skal følge opp tankene i SUM, bl.a. gjøre det mer ‘barnevennlig’. 
 

Det er viktig at grenkomiteene legger tydelige føringer for dette ifbm. 

terminlistearbeidet. Det er kanskje for sent mht. denne sesongen, men viktig å ta det 

med inn mot neste sesong. Det bør også lages en egen sak om dette, som kan 

distribueres til klubb via bl.a. sosiale medier og Nyhetsbrev. 

 

 

Vedtak: 

Styret er positive til at det settes fokus på dette inn mot neste sesong, grenkomiteene 

ved grenleder får ansvar for å følge det opp. 

 

 

 

 

 
Neste styremøte mandag 12. mars 2018 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 23. januar 2018 


