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Dato   Mandag 9. desember 2019 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede  
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INNKALLING/REFERAT 
 

SAK 30 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 31 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 3/2019-21 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 3/2019-21 godkjennes.  

 

 
RAPPORTERING 
 

SAK 32 REGNSKAP pr. 30.11.2019 
 

Se regnskapsoversikt pr. 30.11.19. 
 
Momskompensasjon 2019 
OSK er tildelt kr. 231.361, som er 31.361 mer enn budsjettert. 
 

Renteinntekter 2019 
Er p.t. bokført med en renteinntekt på kr. 155.731. Drøyt 6.000 kommer fra 
bankkontiene, resten kommer fra avkastning fra skikretsens Garantikonto, der vi pr. 
31.12.18 hadde en saldo på kr. 2.124.170.  

 
Resultatprognoser for 2019 

….. ser ut som følger: 
 

• Admin/styre  67.500 (overskudd) 

• Alpint   48.000 (overskudd) 

• Telemark  35.500 (overskudd) 

• Freestyle  64.000 (overskudd) 

• Hopp/kombinert 38.500 (overskudd) 

• Langrenn  -20.000 (underskudd) 
 

Prognosene for grenene er relativt sikre. 
 

For styre/admin er det fortsatt noen usikre momenter knyttet til kjøreregninger og en 

del etterfakturering fra NSF etter årsskifte.  

 
 
 

Vedtak: 
Regnskap pr. 30.11.2019 tas til etterretning 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat-3_2019-2021_28.-oktober-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.11.2019--til-styret.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 33  BUDSJETT 2020 
 

 

Budsjettforslag for  

• Styre/admin  underskudd kr. 250.000 

• Langrenn  underskudd kr.  69.000 

• Hopp/kombinert 0-budsjett 

• Alpint    0-budsjett 

• Telemark  0-budsjett 

• Freestyle   0-budsjett 
 

 

Styre/administrasjon 

I forslaget legges det opp til kr 250.000 i underskudd, som er det samme som vedtatt 

på Skikretstinget 2019. Ellie gikk gjennom forslagene på styremøtet. 

Ingen innspill til endringer. 

 

Grener 

Grenlederne presenterte sine respektive budsjettforslag på styremøtet. 
 

Det ble stilt spørsmål til hvorfor ikke flere grener har lagt opp til underskuddsbudsjett, 

basert på diskusjon på forrige styremøte om å bruke mer penger på aktivitet (ikke 

vedtaksført). Ifølge grenlederne er økonomien såpass romslig at de pr. nå balanserer 

bra med et 0-budsjett. Men de vet at det er mulig å igangsette og finansiere prosjekt 

som ikke står i budsjettene p.t. 

 

 
 

Vedtak: 

• Styret godkjenner de framlagte forslagene til budsjett 2020 

• Styret ber grenene om å komme med forslag til ytterligere rekrutteringstiltak 

for evt. revidering. Disse tiltakene skal reflekteres i grenenes tiltaksplaner. 
 

 

 

 

 

SAK 34 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 
 

  Følgende møteplan foreslås: 
 

o Mandag 20. januar 

o Mandag 16. mars 

o Mandag 25. mai 

 

Vårmøter/høstmøter Oppland Skikrets 2020? 

Følgende foreslås: Grenene gjennomfører grenvise Vårmøter, uten noe fellesopplegg 

for skikretsen – vi kraftsamler heller rundt et felles høstmøte, med både fellesprogram, 

grenmøter og samling for ungdommen. 

 
Skitinget 2020 

  Arrangeres i Ålesund 5-7. juni 2020.  
 

  

 Vedtak: 

• Foreslåtte møteplan vedtas. 

• Skikretsen arrangerer grenvise vårmøter 2020, og satser heller på et felles 

høstmøte i september 2020, inkl. grenmøter og breddesamling.   

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2020-osk-styre-og-admin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2020-osk_langrenn.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2020-osk_hopp-kombinert.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2020-osk-alpint.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2020-osk_telemark.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2020-osk-freestyle.pdf


 

 

SAK 35 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Silje måtte melde forfall til styremøtet, saken utsettes derfor til neste styremøte. 
 

 

 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste styremøte. 

 

 

 

 

SAK 36 HØRING ORGANISASJONSUTVALGET NSF 
 

Organisasjonsutvalget som er satt ned for å se på framtidig organisering av 

Skiforbundet, har sendt ut et høringsnotat, med svarfrist 6. januar 202o. Dette er 

tidligere sendt ut i egen epost til alle styremedlemmer. 

 

• Organisasjonsutvalget, høringsnotat 

• Organisasjonsutvalget, vedlegg høringsnotat 

 

Notatet inneholder en situasjonsanalyse av organisasjonen og forbundets vilkår for 

aktivitet. Det inneholder også de anbefalinger utvalget gir for å sikre en bærekraftig og 

effektiv organisasjon i årene som kommer.  
 

Organisasjonsutvalget ønsker nå innspill fra høringsinstansene (grenene og kretsene) 

samt fra andre med engasjement for skiidretten i høringsperioden. Innspillene vil bli 

tatt med i vurderingene fram mot at utvalget gir sin endelige innstilling på Skitinget i 

Ålesund juni 2020. 
 

Leder av utvalget, Alf Hildrum, innledet i saken før han åpnet opp for spørsmål. 

Ellie oppsummerer diskusjonen i et høringssvar som sendes ut til alle i styret for 

gjennomlesing og innspill.  

 

Siste frist for å komme med innspill er torsdag 2. januar, høringssvar skal sendes 

utvalget innen 6. januar. 

 

   

 

Vedtak: 

Ellie utarbeider forslag til høringssvar basert på diskusjonen på styremøtet.  

Utkastet sendes ut til gjennomlesing i styret, frist for tilbakemelding 1. januar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/organisasjonsutvalget---horingsnotat-311019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/organisasjonsutvalget---vedlegg-horingsnotat-311019.pdf


 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 37 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER 
 
 

Bytte av skikrets 

Som en konsekvens av regionreformen vil flere kommuner endre sin fylkestilknytning 

fra 1. januar 2020. Dette vil kunne medføre at enkelte klubber vil få naturlig 

tilhørighet til en annen skikrets enn i dag. 
 

Idrettskretsene følger regioninndelingen, og idrettslagenes tilknytning til 

idrettskretsen vil automatisk bli justert ihht. de nye grensene. Denne henvendelsen 

gjelder derfor utelukkende idrettslagets (skigruppas) tilknytning til skikrets. 

 

NSF har mottatt flere henvendelser fra klubber og kretser som er berørt av de endrede 

fylkesgrensene. Problemstillingen ble også diskutert i kretsledermøtet 19. oktober. 

 

Ihht. NSFs lov tilligger det Skistyret å beslutte eventuell overføring av idrettslag 

(skigruppa) fra en skikrets til en annen, etter søknad fra det aktuelle idrettslaget og 

uttalelsene fra de involverte kretsene. 

 

Når det gjelder eventuelle konsekvenser av endringen i fylkesgrensene 

fra 1. januar 2020, legger NSF følgende til grunn: 
 

1. Ingen idrettslag vil automatisk bli flyttet til ny skikrets. Dette gjelder også 

idrettslag som får tilknytning til ny idrettskrets 
 

2. Idrettslag som ønsker overflytting til ny skikrets, kan søke NSF om overflytting. 

Det vises i så måte til gjeldende kriterier for bytte av skikrets: 
 

1. Norges Skiforbund har en restriktiv holdning til å innvilge søknader om 

kretsbytte, og som hovedprinsipp skal skikretsens grenser følges. Ved søknad 

om fravikelse av dette skal både avgivende og mottakende krets sine 

argumenter høres  
 

2. Der det er tungtveiende grunner for å avvike kretsgrensene skal disse 

behandles i følgende rekkefølge:  

              a. Geografiske forhold  

              b. Sportslige forhold  

              c. Økonomiske forhold  
 

For Oppland gjelder dette klubbene i Lunner og Jevnaker kommune. Denne 

informasjonen er formidlet videre til alle berørte klubber fra skikretsen. 
 

Søknader sendes direkte til Skiforbundet, med berørte skikretser på kopi. Ved fristens 

utløp 25. november  har ikke OSK mottatt noen søknader. 
 

 

 

Smørevettregler og fluortiltak 

Skistyret gjennomgikk i sitt møte den 18. november smørevettregler og fluortiltakene 

som er innført i alle grener. Det er først og fremst langrennskomiteen som har jobbet 

aktivt med disse problemstillingene gjennom flere år. Høsten 2017 innførte langrenn 

smørevett- og avfallshåndteringsregler og fra høsten 2018 fluorforbud for alle klasser 

til og med 16 år. Flere andre grener har fulgt opp langrenn sine vedtak. 



 

 

 

Basert på langrenn sine erfaringer, vedtok styret følgende oppfølgingspunkter: 
 

1. Fluorforbudet for alle klasser til og med 16 år innføres umiddelbart også for 

grenene som ikke allerede har innført et slikt forbud. Forbudet inntas i 

spesielle bestemmelser, og det kan bli foretatt kontroller i alle grener 
 

2. Smørevettregler og avfallshåndteringsregler som allerede er implementert i 

langrenn gjøres gjeldende for alle 
 

3. Alle grener skal gjennomgå eksisterende og eventuelle nye HMS-tiltak i 

samarbeid med arrangørene 

 

Informasjon om fluorforbudet, smørevett- og avfallshåndteringsreglene er sendt ut til 

alle klubber. Skikretsene bes om å bidra til å følge opp tiltakene ovenfor sine klubber 

og arrangører på kretsnivå. 

 

 

 
KM 2020 - oversikt 

  Kretsmesterskap 2020 arrangeres som følger: 
 

  Langrenn 

• Søndag 19. januar KM fellesstart, fri teknikk, arr. Vind IL 

• Lørdag 25. januar  KM sprint fri teknikk, arr: Gran IL 

• Søndag 26. januar KM enkeltstart klassisk, arr: Gran IL 

• Lørdag 28. mars KM stafett, Karidalen Skisenter, arr: Østre Toten Skilag 
 

  Alpint 

  Søndag 9. februar KM SG, Trysil 

  Lørdag 15. februar KM SL, Brumunddal 

Søndag 1. mars  KM SSL, Aurdal 
 

  Hopp/kombinert 

  Lørdag 19. januar KM, Kremmerlibakken, Gausdal 
 

  Freestyle 

  Kommer så snart terminlista er klar. 

 

  Det arrangeres ikke KM for telemark denne sesongen. 

 

De respektive grenkomiteene har ansvar for å stille med representanter og medaljer 

fra skikretsen. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 38 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 

• Referat LK-møte 2. desember 2019 

 

Alpint 

• Referat Høstmøte 2019, tirsdag 5. november 

Hopp/kombinert 

• Referat Høstmøte 2019, onsdag 30. oktober  

 

Breddeidrett 

Hoppskoler / treninger starter opp igjen. God oppslutning på dette, spesielt Søre Ål, 

Gausdal og Jordalen. Bakkene begynner å bli klare til hopping, dette inkluderer også 

Raufoss 

 
Toppidrett 

Gode resultater på toppnivå hittil i år, bl.a. NM-medaljer til Robert Johansson, 

Thomas Aasen Markeng, Maren Lundby og herrelaget i hopp, samt Thea Minyan 

Bjørseth i kombinert. 

 
Arrangement 

Terminlista er klar, det har vært noen endringer. 

Ikke fått avklaring på kretscup i samarbeid med Hedmark enda. 

 
Anlegg 

Øyer Tretten jobber for å få bygget en liten hoppbakke K5 / K10 nær idrettsplassen. 

Dette er også planlagt i Lensbygda. 

 
Kompetanse 

Det er avholdt dommerkurs i høst og 2 nye dommere er utdannet i Oppland. 

Arbeidet med arrangørmal i kombinert er startet opp. 

 
Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Budsjettet er revidert og det settes opp en sum til rekrutteringstiltak. 

OHK støtter kombinert sitt arbeid for ¨få et system for vindkompensasjon med kr. 

5000.- Dette er et spleiselag der kretser, foreldre og NSF kombinert. Hopp vil også 

nyte godt av dette (tatt opp på høstmøtet vårt). 

Høstmøte i OHK er avholdt med god oppslutning og det ble gode diskusjoner og 

forslag til tiltak på de ulike punkt i handlingsplanen. 

 

 

 

Freestyle 

Breddeidrett 

Klubbene jobber bra rundt om, ting skjer både i Midt-Gudbrandsdalen og på Gjøvik. 

Dombås jobber som vanlig godt, og selv om de mister noen, kommer det stadig nye 

unge utøvere. Gausdal har svært stor aktivitet i prosjektet Åpen hall sammen med 

Gausdal kommune og Ungdomsklubben i Gausdal. Harpefoss IL har sammen med FK 

dratt i gang et prosjekt for å skape et fellesskap for freeski innenfor idretten i Midt-

Gudbrandsdalen. 
 

Toppidrett 

Johanne Killi, (Dombås IL): 4. plass i WC Big Air Modena. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_4_motereferat-02.12.19.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2019-21/osk_alpint_hostmote-2019_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/hostmote-2019_hopp-kombinert_referat.pptx.pdf


 

 

 

Arrangement 

Terminlistearbeidet nærmer seg slutten med to nye arrangører i Oppland Freeski Cup. 

 

Anlegg 

Dombås er første anlegg i landet med storhopp klart første uka i desember. De andre 

lar vente på seg. Gausdal har bygd basisanlegg ved Fjerdum skole med heis, lys og 

elementer, offisiell åpning i januar. 

Kompetanse 

Sikringskurs med 5 deltagere i Gausdal. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

FK fungerer bedre enn noen gang, med aktive diskusjoner i Messenger-grupper og 

SOME.  

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

SAK 39 EVENTUELT 

 
Styreleder delte ut julegaver til administrasjonen. 

Tillitsvalgte fikk utdelt sine representasjonsklær. 

 
 

 

 

 

Neste styremøte mandag 20. januar 2020 på Idrettens Hus 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 10. desember 2019 


