
 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 10/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 14. desember 2020 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen, Anna Karen Olsen, Pål Vist og Sigrid Snuggerud 

• Vara  Espen Moltubakk  

• Grenledere   Torbjørn Broks Pettersen, Torger Fenstad og May Kristin Lønseth (via Teams) 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein 

 

Forfall   Ole Kristian Kirkerud 
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       * Integrering 

 



INNKALLING/REFERAT 
 

SAK 94  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 95 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 9/2019-21 

 

  Vedtak:  

   Referat nr. 9/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

RAPPORTERING 

 
SAK 96 REGNSKAP pr. 30.11.20 

 

Se regnskapsoversikt pr. 30.11.20. 
 
Regnskapet ble kort gjennomgått på styremøtet. 
 
NSF stimuleringsmidler 
Består av de såkalte ‘koronamidlene’, som utgjør 1% EK (kr. 41.467) + 35.000 i tildelte 
stimuleringsmidler, totalt kr. 76.467. Disse overføres til 2021 og kan tildeles grener til 
aktivitet som ikke dekkes av det ordinære grenbudsjettet, jf. diskusjon på forrige 
styremøte. 
 
Momskompensasjon 2020 
OSK er tildelt kr. 247.538, som er 67.538 mer enn budsjettert. 
 
Resultatprognose for 2020: 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

Til tross for et tap på deltakeravgifter på drøyt 400.000 jf. med budsjett (ca. 535.000 i 

ettergitte midler), er ca. halvparten av dette hentet inn pga. sparte kostnader. I tillegg 

går alle grener med overskudd pga. avlyst aktivitet, som medfører at det samlede 

resultatet for skikretsen totalt lander på cirka null, jf. med budsjettert samlet 

underskudd på drøyt 300.000. 

 
 

Vedtak: 
Regnskap pr. 30.11.2020 tas til etterretning 

10 Admin/styre -208 000 underskudd 

30 Alpint 60 000 overskudd 

40 Freestyle 42 000 overskudd 

50 Hopp/kombinert 35 000 overskudd 

70 Langrenn 64 000 overskudd 

80 Telemark 223 overskudd 

Samlet resultat (underskudd) -6 777  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat_9_2019-21_19.-oktober-2020.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.11.2020--til-styret.pdf


SAK 97 STATUS SKIUTVIKLER 
 

 

Inspiratør og trenerutvikler Marianne Myklebust deltok via Teams. 

 
Status Prosjekt utstyrspakker 

Gjennomført barmarksbesøk hos 17 av de 20 klubbene som har fått tildelt 

utstyrspakke. De tre som mangler er utsatt pga. korona. Vinterbesøkene gjennomføres 

etter jul. 

 
Status Øvelsesbank på nett 

 

• Barmark: Mangler filmsnutter, ellers klar. 

• Snø: Under planlegging, NSF vil gjerne ta i bruk banken og vil også bidra i 

finansieringen av den, både innhold og filming. 

 
Randoinspirasjon januar 2021 

TD-kurs og uhøytidelig lavterskel randorenn, mulig på Skeikampen 23-24. januar, 

venter på svar fra NSF Rando.  
 

 

 

 

Veien videre 

Silje og Marianne la fram forslag om å sette fokus på skileik/langrennsross/ 

anleggsutvikling, med en kombinasjon av webinar og fysiske møter. Hvordan kan 

klubbene  legge til rette for langrennscross og skileik i eksisterende anlegg, også evt. se 

på muligheten for å bygge i terreng. Marianne kan også bistå med befaringer i anlegg 

for å se på muligheter for klubber som ønsker dette. 
 

Marianne har bistått Hordaland Skikrets med et lignende opplegg, KLIKK HER for å 

lese mer. 
 

Finansiering: Bruke av prosjektmidlene for 2021, samt aktivitetsmidler knyttet til 

Skiutvikler.  

 

Styret ga klarsignal for igangsetting av prosjektet. 

 

 

 

Vedtak: 

Styret gir klarsignal for videreføring av prosjektmidlene for 2021 i tråd med punktene 

over.  

  

 

 

SAK 98 STATUS GRENER HANDLINGSPLAN  
 

 

Hver grenleder til stede ga en kort statusrapport ifht. Handlingsplan. 

Alle grenene viderefører tiltakene fra forrige sesong, med noen småjusteringer. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 
 

 

https://www.skiforbundet.no/hordaland/aktuelle-saker/2020/10/rekrutteringskveld-i-kvinnherad/


 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK  99 BUDSJETT 2021    

 

Budsjettforslag for    

• Styre/admin 

• Alle grener   

 
Kommentarer til budsjettene 

 

Grener 

Grenlederne presenterte sine respektive budsjettforslag på styremøtet. 

Styre/administrasjon 

Skikretstinget 2019 vedtok et rammebudsjett med et underskudd på kr. 250.000. 

For 2021 må vi forvente reduserte inntekter, spesielt deltakeravgifter fra skirenn, pga. 

koronarestriksjoner, og økte kostnader, bl.a. kommer det et Skiting, i tillegg til 

Skikretsting. 
 

Dersom vi budsjetterer i tråd med tidligere budsjett, men legger inn momentene i 

avsnittet over, vil vi lande på et underskudd på snaut kr. 750.000. Dette utgjør ca. 25% 

av EK. Vi har derfor foretatt noen justeringer og kommet ned på 600.000, men det bør 

foretas flere kutt. 

 

 

Følgende foreslås: 

Det er styre/admin som har dekket opp for reduserte inntekter pga. korona i 2020. 

Styret vedtok å holde grentilskuddet urørt i 2020, med en klar oppfordring om at 

grenene skulle å jobbe for å bruke opp pengene. Pga. korona har dessverre mye blitt 

avlyst, og alle grener går nå med relativt store overskudd i 2020. Alle grenene har i 

tillegg solide egenkapitaler pr. 31.12.19. 
 

Styret diskuterte og ble enige om at grenenes overskudd 2020 tilbakeføres til 

Styre/admin. Dette vil redusere budsjettert underskudd med ca. 200.000 (til kr. 

400.000). Grentilskuddet for 2021 foreslås urørt, dvs. bli stående med 550.000. 

 

Det ble også foreslått at styret fremmer sak på Skikretstinget 2021, der vi ber tinget 

vurdere om hele eller deler av egenkapitalen til Telemark bør brukes til andre formål. 

Bakgrunnen for dette er at det er svært liten aktivitet og få utøvere, og de har p.t. en 

EK på nesten 300.000. Styret tar diskusjonen på nytt inn mot Tinget. 

 
 

Vedtak: 

• Alle grenvise budsjett godkjennes som framlagt 

• Budsjett styre/admin godkjennes med tilbakeføring av grenvise overskudd for 

2020 som skissert over, med et budsjettert underskudd på kr. 400.000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2021-oppland-skikrets_styreadmin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2021-oppland-skikrets_alle-grener.pdf


SAK 100 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2021 

 

  Følgende møteplan foreslås: 
 

o Mandag 25. januar 

o Mandag 15. mars 

o Tirsdag 18. mai 

 

 

 

Skikretstinget 2021 

Tidligere vedtatt arrangert helgen 29-30. mai, ref. sak 2019-21/87.  

Pga. økonomi og budsjettkutt gjøres dette om til et kveldsting, onsdag 26. mai. 

 
Skitinget 2021 

  Arrangeres i Ålesund 11-13. juni 2021. 

Grenvise fagmøter arrangeres i forkant av Skitinget, dvs. 10-11. juni, også i Ålesund. 
 

 

 Vedtak: 

Foreslåtte møteplan vedtas. 

  

 

 

 

SAK 101 KORONA, STATUS 
 

En annerledes vintersesong står for døra. Alpint, freeski og hopp/kombinert starter 

ikke opp med konkurranser før etter nyttår, mens langrenn er i gang. To renn er avlyst, 

ett renn gjennomført, de neste rennene under full planlegging. 
 

Smittevernregler og omklassifisering til kretsrenn for å begrense deltagere fører bl.a. 

til redusert antall deltakere og mye merarbeid i forberedelser med påmeldinger m.m. 

Admin bistår klubbene i denne prosessen og er i tett dialog med alle arrangørene av de 

neste rennene. Adm. har etter hvert skaffet seg god kompetanse på dette og gjør 

arbeidet for klubbene mye enklere. Det er viktig at alle klubber er kjente med den 

bistanden de kan få. Se info fra LK. 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 102 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 
 

Anlegg 

Intet å rapportere. 

 

Integrering 

Intet å rapportere  



KM 2021 - oversikt 

  Kretsmesterskap 2021 arrangeres som følger: 
 

 

Langrenn 

• Lørdag 16. januar KM sprint (K), arr. Vind IL 

• Lørdag 30. januar  KM enkeltstart fri teknikk, Beitostølen 

• Søndag 31. januar KM fellesstart klassisk, Beitostølen 

• Søndag 28. mars KM stafett, arr: Lillehammer Skiklub 
 

  Alpint 

• Lørdag 14. februar KM SG, Trysil 

• Lørdag 27. februr KM SL, Gjøvik 

• Søndag 28. februar KM SSL, Hafjell 
 

  Hopp/kombinert 

• Lørdag 13. mars KM, Kremmerlibakken, Gausdal 
 

  Freestyle 

• Helga 10-11. april KM Slopestyle og Big Air, Skeikampen 

 

  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 103 INFORMASJON FRA GRENER 
 

Hopp/kombinert 
 

• Referat Høstmøte Hopp/Kombinert, 11. november 
 

• Terminlista for sesongen 2020-21  

…. er planlagt i samarbeid med Hedmark SK og lagt ut på nettsidene. Det 

planlegges for omtrent samme antall renn som i fjor og med kretscup for de 

yngste og regioncup for de eldste. Vi prøver på nytt å ha en avslutningshelg i 

Jordalen i mars som avslutning på sesongen. Det blir også 2 aktivitetsdager i 

Gausdal med samme mal som i fjor. 
 

• Hoppskoler og barmarkstreninger er så smått startet opp igjen, men med 

smittevernregler. Grua har ikke fått startet opp pga. koronarestriksjoner.  

Team Oppland HK  har også startet opp med hopptreninger og skileik. 
 

• Den planlagte samlinga for aldersbestemte klasser i Knyken i høst måtte 

avlyses pga. korona, det var imidlertid en del som var i Midtstua og hoppet i 

stedet (dagssamling). Noen  utøvere deltok også på samling i regi av HSK. 
 
 

• Det jobbes med å fullføre arrangement-malen. 

• Det er bestilt vester med «Vi hjelper deg» som kan brukes i bakkene på 

treninger og renn for å hjelpe / trygge foreldre / utøvere 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/hkk_hostmote-2020_referat.pdf


Langrenn 

• Referat Høstmøte OSK Langrenn, 21. oktober 

• Referat LK-møte 7. desember 
 

• Alle terminfestede renn er gjort om til kretsrenn, i tillegg til at LK i Hedmark 

og Oppland har blitt enige om deltakerbegrensning på renn i Innlandet, som 

åpner for alle løpere fra klubber tilknyttet Hedmark og Oppland Skikrets, samt 

utøvere med fast opphold i Innlandet fylke. 
 

• P.t. tre kretsrenn avlyst pga. lokale koronarestriksjoner. De andre rennene 

planlegges med kohorter og i tråd med gjeldende føringer og 

koronarestriksjoner. 
 

• Snøsamling for 11-14 og 15-16 år avlyst pga. korona. 
 

• Gjennomført 2 NC-renn senior, hhv. Beitostølen og Natrudstilen, har fungert 

bra mht. restriksjoner og smittevern. 
 

• Arrangert TD- og arrangørseminar, med 18 deltakere. 
 

 

Freestyle 

• Skeikampen, Varingskollen og Dombås er i gang med sesongen, 

Fjerdumparken åpner også snart. Hafjell/Kvitfjell melder at de ikke vil bygge 

noe park før jul.  
 

• Dombås har mistet tilgangen til hallen der de hadde trampoline. Dette 
påvirker antall medlemmer i klubben negativt. 
 

• Hafjell melder at mainpark ikke vil åpnes denne vinteren pga. forventet 

nedgang i besøk fra utlandet. Usikkert om vi kan godta dette, da det gjelder 

Hafjell Freepark. Avtalt signering av brukeravtale har ikke blitt besvart til 

tross for gjentatte purringer i sommer/høst. Situasjonen er luftet med styret i 

Hafjell Freepark. Dette er uansett alvorlig for rekrutteringa i Lillehammer-

området. 
 

• Planleggingen av Oppland Freeski Cup er nesten i mål, men arbeidet ble litt 

forstyrret av situasjonen i Hafjell/Kvitfjell.  
 

• Dombås har tatt på seg to nor freeski cup-runder. 

 
 

Alpint/ telemark 

• Referat Høstmøter Alpint/Telemark 

o onsdag 28. oktober  

o onsdag 11. oktober 
 

• Terminliste 2020-21 er klar i samarbeid med Hedmark SK.  
 

• Det er arrangert to vellykkede lavterskel kveldsrenn i Kvitfjell i regi av 

Lillehammer Skiklub. Første ordinære kretsrenn er etter planen Kikkanrennet 

9. januar, men dette må kanskje flyttes pga. snømangel. 
 

• Avlyst to samlinger pga. korona, hhv. breddesamling på Skei medio desember 

og fartssamling i Kvitfjell primo januar. 
 

• Arrangert TD-kurs alpint med 4 deltakere, hhv. 2 fra Hedmark og 2 fra 

Oppland. 
 

 

 

Forslag til vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/hostmote_2020_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_12_motereferat-07.12.20.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2019-21/osk_alpint_hostmote-2020_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2019-21/osk_alpint_hostmote-nr-2-2020_referat.pdf


SAK 104 EVENTUELT 
 

 

  ‘ 

 

Integrering 

Kan skikretsen gjøre noe mer for paraidretten? De nest beste havner litt i en skvis 

under landslaget. TBP tar en prat med Viljar på Beitostølen, Silje, Anne Karen og 

Sigrid følger opp saken videre og ser på hvordan skikretsen kan bidra. Skiforbundet 

må også kobles på. 

 

 

Vedtak:  
Para følges opp som skissert over. 

 

 

 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 15. desember 2020 

 

 
 


