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Dato   Mandag 19. august 2019 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede Kjell Berge Melbybråten, Kjetil Dahlen, Pål Vist, Kjetil Dahlen, Espen 

Moltubakk, Sigrid Snuggerud, Anne Karen Olsen, May Kristin Lønseth, 

Torbjørn Broks Pettersen, Silje Knox og Ellie Lein. 

 

Forfall Torger Fenstad og Ole Kristian Kirkerud 

 

 

 
 

ENDELIG SAKLISTE 
 

REFERAT 

Sak  9  Godkjenning av innkalling og vurdering av inhabilitet 

Sak 10  Godkjenne referat nr. 1/2019-21 
 

RAPPORTERING 

Sak 11   Regnskap pr. 31.07.2019 

Sak 12  Status Skiutvikler 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

Sak 13   Reviderte budsjett 2019 

Sak 14   Oppnevning representanter til Kretsting 02.11.19  

Sak 15  Kandidater til NSF Anleggspris 2019 

Sak 16   Høring etiske retningslinjer NSF 

Sak 17  Bruk av fluor 

 

INFORMASJON 

Sak 18  Informasjon fra styre/administrasjon/grener 

 

Sak 19   Eventuelt 

 

 

 



 

 

INNKALLING/REFERAT 
 
 

SAK 9 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 10 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 1/2019-21 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 1/2019-21 godkjennes.  

 

 

RAPPORTERING 
 

SAK 11 REGNSKAP pr. 31.07.2019 
 

Regnskapsrapport pr. 31.07.19 ble gjennomgått på styremøtet.  

Det har ikke vært store bevegelser siden rapport pr. 31.05.19. 

Se også sak 13, reviderte budsjett 2019. 
 

  

Aktivitetsmidler Oppland Idrettskrets 2019 - tildeling 

Skikretsen har fått tildelt kr. 110.000, som skal fordeles som følger: 
 

• Prosjekt ‘Alle med’ i Gausdal   25.000 

• Xtrem Spræk 2019    35.000 

• Parasamling høsten 2019   20.000 

• Organisasjons- og kompetansetiltak  30.000 
 

 
 

Vedtak: 
Regnskap pr. 31.07.2019 tas til etterretning 

 
 
 

 

SAK 112 STATUS SKIUTVIKLER 
 

Silje ga en kort status av sine oppfølgingsoppgaver framover. Dette omfatter bl.a. 

klubbesøk i Roterud IL, planlegging av parasamlingen i september og trenerseminar 

ifbm. Idrettshelga Innlandet. 
 

Innspill fra styret: Det er viktig at gjennomførte klubbesøk blir godt markedsført i 

sosiale medier, jf. ‘den gode historien’. 
 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning 

 
 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/referat-1_2019-2021_18.-juni-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-31.07.2019--til-styret.pdf


 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 13 REVIDERT BUDSJETT 2019 
 

 Forslag til reviderte budsjett avdelingsvis pr. august 2019 ligger inne i regnskapsstatus 

pr. 31.07.19 
 

 
Vedtak: 

Alle forslag til revidert budsjett godkjennes. 

 

 

 

 

SAK 14 REPRESENTANTER TIL KRETSTING 02.11.2019 
 

Oppland Idrettskrets innkaller til ekstraordinære kretsting lørdag 2. november  

på Scandic Lillehammer Hotel (ifbm. Idrettshelga Innlandet). 
 

• Ekstraordinært kretsting Oppland Idrettskrets 

o Avvikling av Oppland Idrettskrets pr. 31.12.19 

o Sammenslutning med Hedmark Idrettskrets pr. 01.01.20 under 

navnet Innlandet Idrettskrets. 
 

• Konstituerende kretsting Innlandet Idrettskrets 

• Frist for innmelding av saker er 2. september 2019 

 
 

Skikretstinget 2019 ga styret fullmakt til å utnevne delegater til Idrettskretsting,  

jf. Protokoll OSK Ting 2019, sak 11 Valg.  
 

OSK kan stille med inntil 2 representanter på begge kretstingene. For å oppfylle kravet 

til kjønnsfordeling, må det være en av hvert kjønn. Styret oppnevner følgende: Kjell 

Berge Melbybråten og Sigrid Snuggerud 
 

All informasjon, inkl. program, tingdokumenter m.m. legges fortløpende ut på 

Idrettskretsens hjemmeside 
 

Det er også et ønske om at org.sjef i Oppland Idrettskrets inviteres til seminaret på 

Nermo for å si litt mer om sammenslåingen og konsekvenser av denne for både kretser 

og klubber m.m. 

 
 

Vedtak: 

• Styret oppnevner Kjell Berge Melbybråten og Sigrid Snuggerud som 

representanter til de to kretstingene 02.11.19.  

• Tore Stubrud, org.sjef i Oppland Idrettskrets inviteres til styre-/komiteseminaret. 

 

 
 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokuement/osk_regnskap-pr.-31.07.2019--til-styret.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokuement/osk_regnskap-pr.-31.07.2019--til-styret.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/ik-ting/oppland-ik_avviklende-ting_innkalling.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/ik-ting/innlandet-ik_konstituerende-ting_innkalling.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/nyheter/kretsting-oppland-idrettskrets/


 

 

 

SAK 15 KANDIDATER TIL NSF ANLEGGSPRIS 2019 
 

NSF Anleggspris 2019 skal deles ut på høstens arrangør- og anleggsseminar, som 

arrangeres parallelt med NSF Høstmøte på Gardermoen 18-20. oktober. 
 

Kretsene er bedt om å nominere kandidater til prisen. Siden siste pris ble tildelt i 2017, 

vil det kunne legges til grunn anleggsutvikling som har pågått i 2018 og 2019. Anlegget 

må dog være ferdigstilt.  
 

Kriterier: 

• At anlegget har gode løsninger i forhold til helårsbruk 

• At det er tilrettelagt for god variasjon av aktiviteter 

• At utforming gjør det attraktivt for topp- og breddesegmentet 

• At det er etablert gode løsninger for å sikre snø 
 

  Etter en kort diskusjon ble styret enige om å nominere to anlegg; 
 

1) Lygna Skisenter… som oppfyller alle kriteriene over 

2) Jordalen Hoppanlegg, 

… som ikke oppfyller alle kriteriene, men som er et viktig anlegg for 

hoppsporten og en suksesshistorie mht. måten det er gjennomført på. 
 

Ellie lager utkast til nominasjonstekster. 

 
 

Vedtak: 

Oppland Skikrets ønsker å nominere følgende anlegg til NSF Anleggspris 2019: 

• Lygna Skisenter 

• Jordalen Hoppanlegg 

 
 

 
SAK 16 HØRING ETISKE RETNINGSLINJER NSF 

 

Skitinget i 2018 vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til 

etiske retningslinjer for alle som har verv i skiidretten. Dette utkastet er nå klart, 

sammen med innspill fra Skistyret, basert på vedtak vedr. Etikk gjort på Idrettstinget 

2019. Dette er nå sendt ut på høring til kretser, klubber og andre organisasjonsledd. 
 

• Høringsbrev 

• Forslag til etiske retningslinjer 
 

 

Det meste av det som er foreslått i de etiske retningslinjene anses som uproblematisk. 

Diskusjonen handlet primært om varslingsrutiner, etablering etikkombud og alkohol. 

Det er også enighet om at dette i tillegg til de foreslåtte retningslinjene, i det store 

bildet handler om holdningsarbeid og kulturbygging, som må gjøres konsekvent og 

over tid, og ikke minst i alle ledd i organisasjonen. 
 

Varslingsrutiner, inkl. etablering av etikkombud 

Styret anser det som viktig ikke å utsette godkjenningen av de etiske retningslinjene i 

påvente av prosessen i NIF. Utfordringen er utformingen av det digitale 

varslingssystemet, der OSK mener at det kan være greit å avvente en felles løsning for 

hele idretten, utformet av NIF. Det medfører at informasjon om dette i kulepunkt 5 i 

Varslingsrutiner må fjernes inntil videre, evt. justere teksten til ’... i påvente av et 

digitalt varslingssystem.’ Det anmodes om at NSF sammen med NIF ser på gode 

løsninger. 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/horingsbrev---etikk-i-skiforbundet.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/vedlegg-etikk-i-skiforbundet.pdf


 

 

Styret ønsker også å presisere viktigheten av at rettssikkerheten er godt ivaretatt, både 

for den som varsler og de/den som det blir varslet om. Vi er positive til oppnevning av 

etikkombud, men de som utnevnes må være kompetente til å håndtere situasjoner som 

oppstår, i tråd med det mandatet som er skissert i forslaget fra utvalget. 

 

 

Alkohol 

Det ble stilt et prinsipielt spørsmål om det er riktig å bruke idrettens penger på 

alkohol, til støtte for alt. 2, dvs. et totalforbud. Men et flertall i styret landet likevel på 

alt. 1, som oppfordrer til nøkternhet både mht. mengde og kostnader.  

 

Men det er ønskelig med en presisjon i §9 Alkohol, første linje: Det skal ikke serveres 

alkohol på arrangementer for barn, eller der barn/unge er til stede. 

 

Her er det i tillegg ekstra viktig å jobbe med holdninger, da alkoholkonsumet ikke 

nødvendigvis er knyttet til selve idrettsarrangementet, men i den sosiale settingen 

tilknyttet dette, som f.eks. overnatting. 

 

 

 Vedtak: 

  Ellie sender inn høringssvar til NSF i tråd med det som er referert her. 

 

 

 

SAK 17 FLUOR 
 

Fluor var oppe som tema på NSF Vårmøte i juni, både langrenn og alpint.  

Se referat fra langrenn, møtereferat fra alpint er foreløpig ikke lagt ut.  
 

Det er en opplevd enighet om at det er viktig og ha en langsiktig horisont og 

opprettholde fluorforbudet, med de forslag til forbedringer som spilles inn. Innspillene 

på vårmøtene tas med i den videre prosessen, og fluor vil også bli tema på høstmøtene. 
 

I kombinert har man løst det ved at alle ski smøres gjennom en fellesløsning. Dette 

anses som umulig å få til i langrenn pga. antallet utøvere og par ski.  
 

I OSK er både langrenn, alpint og hopp/kombinert positive til et fluorforbud og 

holdningarbeid knyttet til dette. Men hviken rolle skal skikretsen ta, og hvordan vi 

aktivt jobbe med holdninger m.m. mot utøvere, trenere, arrangører, tillitsvalgte m.fl. i 

kretsen? 
 

Vår viktigste jobb blir å jobbe med holdningsskapende tiltak, som f.eks. synliggjøring 

av forbudet på renn (ex. bruk av beachflagg), oppfordre klubbene til å synliggjøre 

forbudet i sine renninvitasjoner, ha det som tema på møter og samlinger, bl.a. for å 

øke kompetansen rundt fluor og skismøring generelt, samt å bruke sosiale medier 

aktivt gjennom sesongen. 
 

Temaet tas opp på styreseminaret, administrasjonen forbereder forslag til tiltak for 

sesongen 2019-20. 
 

 
 Vedtak: 

  Oppland Skikrets mener det er riktig å opprettholde fluorforbudet for aldersgruppen 

  t.o.m. 16 år. Kontroller og holdningsskapende arbeid må utvikles og intensiveres fra 

  Skiforbundet side. Skikretsen ønsker å ha jevnlig på agendaen hva vi kan gjøre for å 

  styrke det holdningsskapende arbeidet.  

 

https://www.skiforbundet.no/langrenn/kontakt/langrennskomiteen/motedokumenter/varmote-2019/


 

 

 

INFORMASJON 
 

 
SAK 18 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER 
 

Styre- og grenkomiteseminar 

… arrangeres på Nermo Hotell i Øyer fredag 13. – lørdag 14. september.  

Forslag til rammeprogram og innhold ble lagt fram på styremøtet. Alle medlemmer i 

både styre og grenkomiteer oppfordres til å delta begge dager, påmelding sendes ut i 

løpet av kort tid. De grenkomiteene som ønsker det, kan legge opp til komitémøter på 

lørdagen.  

 
NSF Høstmøte, inkl. arrangør- og anleggsseminar 

…. arrangeres på Gardermoen helgen 18-20. oktober på Clarion Hotel Oslo Airport. 

Leder stiller på kretsledermøtet, nestleder er bortreist. Andre styremedlemmer 

vurderer om de ønsker å delta på arrangør- og anleggsseminaret. Grenkomiteene 

oppfordres til å stille på sine respektive fagmøter. Ellie sender ut link til påmelding så 

snart den foreligger. 

 
Parasamling på Lillehammer 27-29. september 

I samarbeid med Hedmark Skikrets inviterer vi til åpen miljøsamling for parautøvere 

med syns- og bevegelseshemming. Les mer på skikretsens hjemmeside. Samlingen har 

fått midler fra Oppland IK, og det er også søkt støtte fra begge fylkeskommunene. 

 
Stor-NM for alle grener på Lillehammer, 26-29. mars 2020 

Lillehammer Skiklub er godt i gang med planleggingen av stor-NM, med hjelp av 

samarbeidende skilag og NSF. Ellie har sagt ja til å ha ansvaret for rennssekretatiatet 

langrenn, utover dette er ikke skikretsen direkte involvert i prosessen, men innhenter 

fortløpende informasjon. 

 
Status kompetanse 

Skikretsen arrangerer følgende kurs høsten 2019: 

• Trener 1 langrenn barmark Lillehammer 2. og 9. september 

• Trener 1 langrenn barmark Karidalen 16. og 23. september 
 

  … Det vil bli satt opp snøkurs begge steder i løpet av vinteren. 
 

• Trener 2 kurs langrenn barmark Vind/Gjøvik, helgen 6-8. september 
 

• Trener 1 alpint barmark, ifbm. Ironmansamling på Lillehammer, 6-8. sept 

• Trener 1 alpint snø, ifbm. breddesamling på Skei medio desember 
 

Det stilles nok en gang spørsmål om det er mulig å arrangere et Trener 1 på tvers av 

grener. Dette har de siste årene blitt løftet inn til NSF ved flere anledninger. De er i 

utgangspunktet positive til tanken, men det er fortsatt ikke kommet et kurskonsept for 

dette. Skal Oppland ta ballen og teste ut? Diskusjonen tas opp videre på styre- og 

grenkomiteseminaret. 

 
 

 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/clarion-hotel-oslo-airport/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=91490&page=%C3%85pen+milj%C3%B8samling+para+Lillehammer


 

 

Informasjon fra grener 
 

Langrenn 

• Referat LK-møte 12. august 2019 
 

 

Hopp/kombinert: 

• Hopp/kombinert har sitt neste møte onsdag 21. august 
 

• Vellykket breddesamling sammen med NTG/Lillehammerhopp i august. 
 

• Kombinert skal denne høsten teste ut en arr.løsning på NC-renn der 

dommerne erstattes av lengdemåler og poengberegning etter gitte kriterier. 

 

Grenlederne for alpint og freestyle var ikke til stede på møtet. 

Det har ikke vært avholdt noen komitemøter for disse etter sommerferien. 

 

 

 

Vedtak: 
 

• Informasjonen tas til etterretning. 

• Ideen om et Trener 1-kurs på tvers av grener tas opp igjen på styreseminaret  

 
 

 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 20. august 2019 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_1_motereferat-12.08.19.pdf

