
 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 11/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 25. januar 2021 

 

Sted   Digitalt møte via Teams 

 

Til stede  

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

• Vara  Espen Moltubakk  

• Grenledere   Ole Kristian Kirkerud, Torger Fenstad og May Kristin Lønseth  

     og Ragnhild Soleng  (møtte for Torbjørn Broks Pettersen) 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein 
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INNKALLING/REFERAT 
 

SAK 105  INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 
Vedtak:  

Møteinnkalling godkjennes. 

Inhabilitet er vurdert, Silje anses som inhabil i deler av sak 111, ellers ingen. 

 
 

SAK 106 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 10/2019-21 

 
  Vedtak:  

   Referat nr. 10/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 
 

SAK 107 STATUS REGNSKAP 
 

  Årsregnskap 2020 

  Avslutning av årsregnskap for 2019 er i gang. Det er bestilt revisjon slik at styret vil ha 

  et revidert regnskap til godkjenning på styremøtet 15. mars.  
 

Krisepakke 3  

Skikretsen har hatt dialog med alle klubber med terminfestede skirenn i november og 

desember 2020. Både for å sikre at de har søkt, og for å avklare mht. deltakeravgift for 

terminfestede skirenn. Med bakgrunn i dette, ser vi at skikretsen kan og bør søke om 

kompensasjon for bortfall av deltakeravgifter, og det er gjort. Det kompenseres for 50 

og 70%, avhengig av når rennene blir avlyst, eller om de har blitt delvis gjennomført. 
 

Krisepakke 4  

Forslag til krisepakke 4 er ute på høring i disse dager. Det har vært en del reaksjoner 

på at det ikke lenger kan søkes om kompensasjon for avlyste renn. I tillegg vil kun 

kostnader etter 1/1 bli kompensert, hvilket er en utfordring for de store arrangørene, 

som har påløpte kostnader før 1/1 for renn i 2021. For å kunne få kompensasjon må 

man fortsatt være registrert i Frivillighetsregisteret, dette jobbes det nå med bl.a. i 

Hafjell Kvitfjell AS.  
 

Skiforbundet har sendt inn høringssvar på vegne av sine org.ledd. 

 
 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat_10_2019-2021_14.-desember-2020.pdf


SAK 108 STATUS SKIUTVIKLER 
 

 

Status prosjekt utstyrspakker 

Vi er i gang med runde 2 av inspirasjonsbesøk klubb ifbm.prosjekt utstyrspakker. 

 

Gjennomført 

• 13. januar: Skrautvål IL/Fjellblom IL 

• 20. januar: Gausdal Skilag/Follebu Skiklubb 
 

Planlagt 

• 27. januar: Torpa Ski 

• 2. februar: Lensbygda Sportsklubb 

• 3. februar: Søre Ål IL 

• 10. februar: Jevnaker IF, Harestua IL og Svea Skilag 
 

Under planlegging 

• Sør Fron IL, Harpefoss IL og Tormod Skilag 

• Vind IL 

• Dombås IL og Sel IL 

• Gran IL og Moen Sportsklubb 

• Peer Gynt Alpinklubb 

• Gjøvik Skiklubb Alpint 
 

 

ABC basisanlegg, skileik og langrennscross 

Planene som ble skissert på styremøtet i desember, er nå satt i gang, se egen sak på 

skikretsens hjemmeside. 
 

Det legges opp til 5 kvelder med webinar i februar, ett i hver region (Hadeland, 

Gjøvik/Toten, Valdres, Gudbrandsdalen og Lillehammer-regionen. Webinarene følges 

opp med befaringer i et anlegg i hver region 1-2 etter webinaret. 

 

Se også sak 111, Prosjektstilling Skiutvikler, veien videre. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

SAK 109 STATUS GRENER HANDLINGSPLAN  
 

 

Grenene følger opp sine respektive planer skissert i tiltaksplaner. Korona har satt 

bremser på aktiviteten i alle grener, men det er viktig at komiteene fortsetter å følge 

opp tiltakene. Ny status tas på neste styremøte. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2021/1/lar-mer-om-basisanlegg-skileik-og-langrennscross/


DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 110 INNSPILL TIL NSF VALGKOMITÉ    

 

  På Skitinget 2021 i Ålesund helgen 12-13. juni skal det foretas valg av nytt skistyre og 

  diverse komiteer. 
 

Valgkomiteen i NSF består av følgende personer: 

• Sverre Seeberg, leder 

• Hege Mortensen, nestleder 

• Astrid Eide Stavseng, medlem 

• En representant fra hver gren 
 

  I utgangspunktet står alle på valg. Noen har sagt seg villige til å stille til gjenvalg, men 

  uavhengig av dette oppfordres kretsene til å fremme forslag til alle tillitsverv som skal 

  velges. De er som følger:   
 

o Skistyret, herunder president, visepresident, styre- og varamedlemmer 

o Leder, nestleder og 2-4 medlemmer i hver grenkomite 

o Kontrollkomiteen, leder og medlemmer 

o Lov- og påtaleutvalget, leder og 3 medlemmer 

 

  Forslaget bes inneholde følgende: 

• Navn på kandidat 

• Hvilket verv kandidater foreslås til 

• Hvilken klubb kandidaten tilhører 

• Kort begrunnelse for forslaget, inkl. kort informasjon om kandidatens 

kompetanse. 

 

Styret har kommet opp med navn som de ønsker å foreslå for valgkomiteen. Disse vil 

bli kontaktet for å avklare om de ønsker å evt. ta på seg et verv. Ellie samler opp 

svarene og sender inn et samlet forslag til valgkomiteen. 

   

 

 

Vedtak: 

Styret kontakter foreslåtte personer for å avklare om de ønsker å evt. ta på seg et verv. 

Ellie samler opp svarene og sender inn et samlet forslag til valgkomiteen. 

 

 

 

 

SAK 111 PROSJEKT SKIUTVIKLER, VEIEN VIDERE 
 

  Silje har sagt opp sin 50% stilling som skiutvikler for å begynne i ny 100% jobb.   
 

  Hennes søknad om permisjon, datert 23.12.20 ble vurdert, men styret kunne dessverre 

  ikke innvilge denne gitt prosjekt at det er en tidsbegrenset prosjektstilling, og hennes  

   stilling utløper iht. arbeidsavtalen 1. des. 2021. Silje sa derfor opp sin stilling 09.01.21. 
 

Silje ønsker å fratre stillingen 31. mars på grunn av overgang til ny stilling, styret 

støtter dette. 
 

Målet er nå å gjennomføre så mange klubbesøk som mulig før påske. 

 

 



Den 4-årige prosjektstillingen som ble vedtatt på Skikretstinget i 2017, går ut 

desember 2021. Etter litt diskusjon ble styret enige om følgende: 
 

• Det er ønske om å forlenge prosjektstillingen som Skiutvikler i en ny 

prosjektperiode på 4 år. Dette tas derfor opp som sak på Skikretstinget 2021 i 

mai. 
 

• Vi avventer utlysing av stillingen til høsten 2021. Da har vi fått avklaring på 

vårt Skikretsting, og Skitinget i juni 2021 vil kanskje også gi noen avklaringer 

mht. hvordan NSF tenker mht. kompetansestillinger/skiutviklere i alle 

kretser? 
 

• I det ‘hullet’ som blir uten ansatt Skiutvikler en tid framover, vil mer av 

oppfølgingsansvaret falle på adm.sjef. Men både Marianne Myklebust og Silje 

vil fortsatt kunne hyres inn på oppdrag ut mot klubb. 

 

 

 

 Vedtak: 

Styret vedtok videre framdrift som skissert over. 

  

 

 

 

 

SAK 112 SAMARBEID HEDMARK SKIKRETS 
 

  Det har i tidligere tingperioder vært gjennomført både felles styremøter og  

   styreseminar for Hedmark og Oppland Skikrets. Temaet sammenslåing har vært 

  diskutert, men har til nå endt i en avventende holdning, i påvente av hva Skiforbundet 

  lander på mht. regionalisering. Dette vil mest sannsynlig bli tema på Skitinget 2021 i 

  Ålesund. 
 

Flere av grenene samarbeider allerede bra, bl.a. med terminlister. Denne sesongen har 

 alle grenene valgt å definere hele Innlandet som region og med tillatelse til å delta på 

 kretsrenn i Hedmark og Oppland Skikrets. Administrasjonen i de to kretsene 

samarbeider også bra. 
 

Det er enighet i styret om at det ikke noen grunn til å presse på for formell 

sammenslåing av skikretsene p.t. Det er mye som evt. må utredes dersom det skulle 

være aktuelt Men det kan være greit å legge det inn som en informasjonssak på 

Skikretstinget, der vi informerer om status – for å holde klubbene oppdatert.  

 

Det er imidlertid et sterkt ønske om å styrke det gode samarbeidet med Hedmark, 

både på gren- og styrenivå. Det vil derfor tas initiativ til et felles styremøte til høsten. 

Kjetil tar også en uformell prat med kretsleder Mette Thorslund i HSK.  

 

 

 

Vedtak: 

• Styret lager en informasjonssak til Skikretstinget 2021 vedr. status 

sammenslåing og samarbeid med Hedmark Skikrets 

• OSK tar initiativ til et felles styremøte med HSK til høsten 

• Kjetil tar en uformell prat med kretsleder i HSK. 

 

 

 



SAK 113 STYRKING AV REKRUTTERINGSARBEIDET I NSF 
 

  Gjennom omorganiseringen i NSF i 2020 ble bredde- og utviklingsavdelingen lagt ned, 

  og hovedansvaret for dette ble lagt til hver enkelt gren, som også er nedfelt i NSF’ 

  lover.  Dette medførte også at pengestrømmen knyttet til bredde- og rekrutterings-

  arbeidet fordeles via gren. Samtidig er det ingen tvil om hvor den største jobben  

  knyttet til bredde- og rekruttering skjer, i krets og klubb. 
 

En dårlig snøvinter i 2020 og et krevende koronaår med mye nedstengt aktivitet i 

lengre perioder, medfører at rekrutteringsarbeidet i alle org.ledd i Skiforbundet blir 

viktigere enn noensinne i tida som kommer. Det er derfor et uttrykt ønske i 

skikretsstyret at re-opprettelse av en egen Bredde og utviklingsavdeling sentralt i NSF. 
 

Iht. dagens regelverk i NSF er det grenene som har ansvar for bredde- og 

rekrutteringsarbeidet. En evt.endring av dette må derfor skje på Skitinget.  
 

Til Skitinget 2021 er det derfor aktuelt å utrede følgende: 
 

• Et forslag til lovendring som overfører ansvaret for bredde-, rekruttering- og 

utviklingsarbeid fra gren til en mer sentralisert funksjon på tvers av grener. 

• Se på hvordan en bredde- og utviklingsavdeling kan finansieres. 

 

 

Vedtak: 

Styret utpeker Pål Vist til å lage et utarbeide et skriftlig forslag i tråd med de to 

kulepunktene over, til framlegging og videre diskusjon på styremøtet i mars. 

 
 

 

 

INFORMASJON 
 

SAK 114 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 
 

Anlegg 

Intet å rapportere. 

 
Integrering 

Ref. forrige styremøte, sak 104, der det ble diskutert om skikretsen kan gjøre noe for 

paraidretten. Silje har hatt dialog med Viljar Aasen på Beitostølen HS og Tommy 

Rovelstad i NSF, som begge er positive til initiativet fra OSK.  
 

Det ideelle er å kunne knytte aktiviteten til en klubb. Lyn trekkes fram som et 

eksempel, det kan være lurt å ta en kontakt med dem og høre hvordan de gjør det. 
 

Både Innlandet Idrettskrets v/ parakonsulent Hilde Håkenstad og Olympiatoppen 

Innlandet v/ Mikko Kokslien gjør også en god jobb, bl.a. med webinar. Det kan være 

en idé å henge seg på der. 
 

Silje har mye å gjøre fram mot påske, Sigrid og Anne Karen vil derfor overta 

oppfølgingen av dette. 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 Sigrid og Anne Karen følger opp paraaktiviteten. 

 



 

SAK 115 INFORMASJON FRA GRENER 
 

Status pr. 20.01.21: Alle kretsrenn t.o.m. 31. januar er utsatt eller avlyst pga. 

 koronarestriksjoner. Dette gjelder alle grener og alle arrangement, bortsett fra 

 klubbrenn og annen aktivitet innenfor kommunegrensene. 

 
Alpint/ telemark 

• Det avholdes månedlige AK-møter med fortløpende avklaringer vedr. korona. 

• Status renn  
 

o Avlyst: Ingen 

o Utsatt: Julerennet i Hafjell (27/12), ny dato 7/2,  

  Kikkanrennet på Gjøvik (9/1), ny dato 27/2 
 

o Gjennomført: Ingen renn 
 

• Fartssamling i Kvitfjell 2-4. januar avlyst pga. korona 

Det er satt opp en vårsamling på Gålå helgen 1-2. mai. 

 
Langrenn 

• Referat LK-møte 18. januar 
 

• Status renn 
 

o Avlyst: Finntjernløpet (7/1) og Kjøldilten (31/1), turrenn  

o Avlyst: ØTS-rennet (5/12), Gransrennet (6/12) og Nyttårsrennet (30/12), 

Astridbekkrennet (3/1), Åsvangrennet (9/1) , Svearennet (9/1), Gålårennet 

(10/1) 

o Utsatt: ØTS-rennet (23/1), Moskusrennet (24/1) og Regioncup Innlandet Jr. 

Lillehammer (23-24/1), KM distanse Beitostølen (30-31/1) 
 

o Gjennomført: Natrudstilrennet (12/12), Lygnasæterrennet (3/1) og SWIX-

rennnet, KM sprint (16/1) 
 

o Birken arrangeres over 3 dager, 19-21. mars, alle sidearrangement er avlyst 

o Inga Låmi (14/3) er overtatt av Lillehammer SK og planlegges for 600 

deltakere p.t. 

 
Hopp/kombinert 
 

• Status renn  
 

o Avlyst: Nyttårsrennet i Jordalen (10/1) 
 

o Utsatt: Søre Ål-lekene (16/1), ny dato 27. februar 
 

o Gjennomført: Ingen renn 
 

• Pga. flyttinger av nasjonale renn, blir det noen datokollisjoner med våre 

terminfestede renn. HSK/OSK vil derfor avholde et Teams-møte med arr.klubber 

for å se på mulige endringer. 
 

• Aktivitetsdag K5-K25 i Kremmerlia (31/1) utsatt til 7/2 pga. datokollisjon med 

OSK Freeski Cup i Fjerdumparken. 
 

• Breddeaktivitet 

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

smittevernregler. Team Oppland har også startet opp med hopptreninger og 

skileik. 
 

• Premiering Regioncup 2019/20 blir utdelt på første avholdte regionrenn i 2021.  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_13_motereferat-18.01.21.pdf


Freestyle 

• Status renn 
o Første renn i OSK Freeski Cup skulle vært i Fjerdumparken 31. januar, 

dette er nå utsatt og erstattes av et klubbrenn. 
o Avlyst: NOR Freeski Cup på Dombås 7. februar 
o Gjennomført: Ingen 

 

• Breddeaktivitet 

Klubbene jobber bra rundt om. Gausdal har hatt svært god aktivitet i nye 

Fjerdumparken nærmiljøanlegg, der alt fra barnehageunger til seniorutøvere 

trener sammen. Dombåsmiljøet har hatt fine treningsforhold lenge med 

mange aktive unger. 
 

• Anlegg 

o Gausdal har hatt kjempesuksess med Fjerdumparken, som på grunn 

av sterkt engasjement har blitt kjempebra med gode snøforhold. 

o Dombås har hatt gode treningsfasiliteter 

o Hafjell/Kvitfjell har hatt fine forhold for de yngste. Så lenge Backyard 

er så bra som den er i øyeblikket, funker det fint for rekrutteringa av 

de yngste. Hafjell Freepark åpner ikke denne vinteren pga. covid-

innsparinger, som er en utfordring for de eldste utøverne og NTG.  

o Skeikampen har tatt gode steg på parksida og ansatt parksjefen i 

Hafjell.  
 

• Kompetanse 

Det har vært gjennomført en rekke driftskurs heis i Gausdal, førstehjelpskurs 

er planlagt. Dette er kjempeviktig for god aktivitet i Fjerdumparken. 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 

SAK 116 EVENTUELT 
 

 

Status korona 
NSF koronaveileder følger påbud og anbefalinger fra de nasjonale helsemyndighetene. 

Det har vært mye frustrasjon i Ski-Norge etter de siste endringene pr. 20. januar, og 

det stilles spørsmål ved om skikretser og Skiforbundet gjør nok for å påvirke 

myndighetene. 
 

Det er NIF som stiller på vegne av idretten i møter med KUD og Hdir. Skiforbundet, 

Skiskytterforbundet og Skøyteforbundet står sammen i en tett dialog med NIF.  
 

Det er også 25/1 sendt et formelt brev fra NSF til NIF, signert skipresident og gen.sek., 

vedr. breddeidretten og konsekvenser av de siste restriksjoner fra Regjeringen. Brevet 

er også sendt alle skikretser, og argumenter fra brevet kan også gjerne benyttes lokalt, 

inn mot lokale og regionale politikere.  

 

 



For skikretsen er det viktig å oppmuntre klubbene til å gjøre en god jobb og skape mye 

aktivitet på klubbnivå. Og grenene oppfordres til å se på mulighetene for å ‘forlenge’ 

sesongen på best mulig måte ved å arrangere skirenn også etter påske der det lar seg 

gjøre. F.eks. har Langrenn flyttet sitt KM distanse på Beitostølen til helgen 11-12. april. 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 
 

 

 

 

 
Neste styremøte: Mandag 15. mars kl. 18.00. 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 26. januar 2021 

 

 
 


