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Styremøte nr. 13/2019-2021 
 

 
Dato   Tirsdag 18. mai 2021 

 

Sted   Digitalt møte via Teams/noen møtte fysisk på Idrettens Hus 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen, Pål Vist og Sigrid Snuggerud og Anne Karen Olsen (siste del) 

• Vara  Espen Moltubakk  

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

     og Torbjørn Broks Pettersen 

• Admin  Ellie Lein  
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INNKALLING/REFERAT 

 
SAK 129  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 130 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 12/2019-21 

 
  Vedtak:  

   Referat nr. 12/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 
 

SAK 131 REGNSKAP pr. 30.04.21 
 

Regnskapsrapport pr. 30.04.21 ble kort gjennomgått på styremøtet. 

 

Kommentarer til regnskapet 

 

Deltakeravgifter skirenn 

Dette er en av skikretsens to store inntektskilder, i tillegg til lagskontingenten.  

I et ‘normalt’ år vil vi kunne budsjettere med et sted mellom +/- 900.000 kroner.  

Pga. korona valgte vi å redusere dette til kr. 500.000 for 2021, ettersom vi på det 

tidspunktet hadde et håp om at de fleste kretsrenn kunne arrangeres, om enn med 

redusert antall. Realiteten ble en helt annen, med mange avlyste renn pga. 

koronarestriksjoner, inkl. alle turrenn, som normalt gir en stor inntekt til skikretsen. 

 

Totalt 2020-21 

Langrenn 74 412 

Turrenn 665 

Alpin 31 350 

Hopp/kombinert 16 700 

Telemark 0 

Freestyle 0 

Kompensasjon nov/des 41 273 

 164 400 
 
Vi søkte og mottok kr. 41.273 for avlyste/delvis gjennomførte skirenn i 
november/desember 2020 gjennom Krisepakke 3. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat_12_2019-2021_15.-mars-2021.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.04.2021--til-styret.pdf


 

Krisepakke 4, som gjelder for perioden 01.01-30.06.21 ga slik den ble lagt fram i april, 
ingen kompensasjon for inntektstap ifbm. avlyste renn, kun til helt eller delvis 
gjennomførte renn. Tilbakemeldinger fra en felles idrettsbevegelse om urimeligheten i 
dette, all den til vi ble pålagt å avlyse alle renn, har ført til at KUD har gitt signaler om 
at dette vil bli endret. Det er foreløpig vanskelig å si hvor mye vi vil kunne få dekket av 
tapte deltakeravgifter, men noe vil det helt sikkert bli. 
 
Dette er også svært positivt for alle idrettslag som bruker av overskuddet fra 
idrettsarrangement til å finansiere breddeaktiviten hele året. 
 
 
Krisepakke 4, momskompensasjon 
En del av tilskuddsordningen består av 13,44% av utbetalt momskompensasjon for 
2019, skikretsen har fått tildelt kr. 41. 367. Denne er ikke budsjettert, men ettersom 
det forventes ordinær momskompensasjon for 2020, som utbetaltes i desember 2021, 
vil reduseres noe pga. lavere driftskostnader i 2020, bør den sees opp mot denne. 

 
Innsparte kostnader kompetansestilling 
Silje hadde sin siste arbeidsdag 31. mars, vi sparer derfor inn lønns- og driftskostnader 
fram til ny skiutvikler er ansatt, i overkant av kr. 30.000 pr. måned jf. med budsjett. 
  

Det er også budsjettert med kr. 75.000 i aktivitetsmidler. Disse er nesten ikke brukt, 
da all aktivitet så langt i 2021 har vært knyttet til prosjekt og derfor ført der, se neste 
punkt. 
 
Styret er tydelige på at de ønsker å ansette en ny skiutvikler så snart som mulig. Det er 
naturlig å lyse ut stillingen rett i etterkant av Skikretsting og Skitinget. Det er også 
ønskelig med en dialog med Hedmark Skikrets vedr. et mulig samarbeid om 100% 
stilling, lit avhengig av hva Skitinget vedtar, jf. sak 133. 

 
Prosjektmidler 
Det er budsjettet med kr. 150.000 for 2021, jf. vedtak på Skikretstinget 2019. Vi er nå 
nesten i mål med de to prosjektene, hhv. Utstyrspakker til klubb og ABC 
basisanlegg/skileik/langrennscross. Pr. 1. mai gjenstår en anleggsbefaring (Engesvea) 
og noen inspirasjonskvelder. Vi regner dermed å bruke opp hele potten på 150.000 i 
løpet av 2021. 

 
Fordeling av grentilskudd 2021 
De endelige medlemstallene for 2020 vil ikke være klare før i juni. Ettersom 
fordelingen av grentilskudd baseres på disse, vil denne først kunne gjøres da. 
 
 
Jf. med budsjett pr. 30.04.21 
 

• Styre/admin 
o Innsparte kostnader ifbm. kompetansestilling, digitale/avlyste møter, inkl. 

Skiting og Skikretsting, samlet ca. 250.000. 
o Fortsatt stor usikkerhet rundt inntekter fra deltakeravgifter renn, en av de 

to store inntektskildene. Vi mangler kr. 335.000 jf. med budsjett, 
forhåpentligvis vil justering av krisepakke 4 redusere dette, men uvisst 
hvor mye. 

o Dette gir samlet p.t. et negativt avvik jf. med budsjett på underkant av 
100.000, men dette vil mest sannsynlig med dekket av krisepakke 4. 
 

 

• Alpint  
o Ingen økonomiske aktivitet 30.04.21 pga. korona. 
o Kr. 44.o00 sparte kostnader pga. avlyste renn/arrangement 
o Planer om kick off og breddesamling til høsten 

 
 
 



• Telemark 
o Kostnader ifbm. World Telemark Day i Hafjell i mars, ellers i.a. 

 
 

• Freestyle 
o Dekket et T0-kurs i Gausdal, ellers ingen økonomisk aktivitet 
o Kr. 30.o00 sparte kostnader pga. avlyste renn/arrangement 
o Har ca. 27.000 til gode i ubrukte prosjektmidler overført fra 2020 

 
• Hopp/kombinert 

o Ingen økonomiske aktivitet 30.04.21 pga. korona. 
o Kr. 10.o00 sparte kostnader pga. avlyste renn/arrangement 
o Planer om breddesamlinger sommer/høst 2021 dersom det lar seg 

gjøre. Vil også subisidiere innkjøp av hoppski til klubbene. 

 
• Langrenn 

o Ca kr. 70.o00 sparte kostnader pga. avlyste møter/renn/arrangement 
o Planlegger samlinger for 11-14 og 15-16 år til høsten 

 

 
 
Revidert budsjett 2021 
Revidert budsjett for alle avdelinger/grener legges fram på første styremøte etter 
sommeren. 

 
 

Team Elon Innlandet 
Dette er regionlaget langrenn, som eies av skikretsene i Buskerud, Hedmark og 
Oppland. Regnskapsføringen for teamet går på omgang mellom eierkretsene, og 
Oppland har nå overtatt dette pr. 30.04.21. Dette vil føres som et eget prosjekt-
regnskap og vil ikke ha noen innvirkning på skikretsens regnskap. 
 
 
 
 

Vedtak: 
• Regnskap pr. 30.04.21 tas til etterretning 

• Kretsleder tar initiativ til et møte med Hedmark SK om et mulig samarbeid om 
skiutviklerstillingen. 

 
 

 

 

 

SAK 132 STATUS GRENER HANDLINGSPLAN  
 

 

Det er ønskelig at hver grenleder gir en kort statusrapport ifht. Handlingsplan. 

Det er p.t. ikke mye nytt å rapportere. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

 
SAK 133 SKIKRETSENS SAK TIL SKITINGET 
 

  Oppland Skikrets har meldt inn en sak knyttet til styrking av rekrutteringsarbeidet i 

  NSF til Skitinget 2021, jf. sak 125/2019-21. 
 

Se presentasjon fra kretsledermøtet 6. mai, og spesielt det som skrives om skistyrets 

forslag/retning til helhetlig rekrutteringsarbeid og skiklubbutviklere. I foreslått 

langtidsbudsjett legges det opp til finansiering av 5 skiklubbutviklere.  Prosjekt 

rekrutteringsarbeid skal rapportere til skistyremøtene på vedtatt målsetting på 

tilsvarende måte som gren. Med dette viser skistyret at de har tatt signalene om at det 

må satses offensivt på å styrke bredde- og rekrutteringsarbeidet i forbundet.  
 

  På bakgrunn av dette bes styret vurdere om saken til Skitinget skal trekkes. 
 

Etter en kort diskusjon, der det bl.a. ble diskutert om Skistyrets framlegg/planer står 

enda sterkere dersom vi lar saken stå, ble vi enige om at saken trekkes. Det vil fortsatt 

være mulig å løfte saken inn på nytt på Skitinget 2022 dersom utfallet på Skitinget 

2021 ikke er tilfredsstillende. 
 

Ellie og Kjetil avstemmer også mot skikretsene i vest, som har fremmet en lignende 

sak til Skitinget. 
 

 

Vedtak: 

Styret vedtar å trekke sak til Skitinget på bakgrunn av informasjon over. 

 

 

SAK 134 SKIKRETSTINGET 2021 
 

Skikretstinget kjøres denne gangen digitalt via Teams, onsdag 26.  mai kl. 19.00 
 

Pål Erik Heimstad fra Innlandet Idrettskrets har sagt ja til å være tingdirigent og bistå 

med den praktiske gjennomføringen. 
 

Birgit Skarstein eller Erik Røste stiller på vegne av Skistyret. 

 

På styremøtet hadde vi en gjennomgang av alle saker til tinget: 
 

Beretninger 2019-21  (ansvarlig: Pål Erik) 
 

 

• Styre/admin 

• Alpint 

• Freestyle 
 

 

I tillegg kommer resultatberetninger for alle grener, sesongen 2019-20 og 2020-21. 

 
 

Godkjenning av årsregnskap 2019 og 2020 (ansvarlig: Ellie) 

Inkl. beretninger fra styret, revisor og kontrollkomiteen. 

Begge regnskapene er avstemt og godkjent av revisor. 

Disse er allerede gjennomgått og godkjent av styret. 

 
 

Fastsetting av lagskontingent for 2021-22 og 2022-23 (ansvarlig: Kjetil) 

Med bakgrunn i den solide økonomien i skikretsen foreslår styret å opprettholde 

samme satser i Tingperioden 2019-21. 
 

o Grunnbeløp på kr. 2.500 pr. medlemsklubb 

o Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 med/ kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer 

• Hopp/kombinert 

• Langrenn 

• Telemark 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/mote-for-kretslederne-6.05.2021.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/osk_ting-2021_beretning-2019-21_styret.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/alpint_beretning-2019-21.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/freestyle_beretning-2019-21.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/hopp-kombinert_beretning-2019-21.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/langrenn_beretning-2019-21.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/telemark_beretning-2019-21.pdf


Innmelding av saker fra klubber 

Det har ikke kommet inn noen saker fra klubbene innen fristen 12. mai. 

 

 

 

Forslag til saker fremmet av skikretsstyret (Ansvarlig: Kjetil) 

 

Videreføring av kompetansestilling 

Med bakgrunn i skikretsens gode økonomi vedtok Skikretstinget 2015 å opprette en  

2-årig kompetansestilling i 50% stilling. Skikretstinget 2017 vedtok å videreføre 

 stillingen for 4 nye år.  
 

Med dette har skikretsen ønsket å bidra ekstra i kompetansearbeidet ut mot klubbene. 

 Stillingen finansieres delvis av oppspart EK, delvis over ordinært budsjett. Nå ser vi at 

 skikretsens solide økonomi har medført at det er tatt svært lite av EK, den er sågar blitt 

 styrket med drøye 500.000 siden 2015. 
 

Styret ønsker nå å videreføre stillingen i ytterligere 4 år, fram til 2025. 
 

Vi har hatt 3 skiutviklere; først Jo Mork, deretter Martin Galleberg, før Silje Knox 

tiltrådte desember 2017. Hun sluttet i jobben 1. april og stillingen er p.t. ubesatt, men 

vil utlyses på nytt dersom Skikretstinget vedtar å videreføre stillingen nye 4 år. 
 

Gjennom «Skiutvikleren» har skikretsen arbeidet i henhold til handlingsplanen og 

igangsatt tiltak og møteplasser, og har økt sin bistand overfor klubbene. Det har tatt 

litt tid å finne fram til arbeidsform, men vi opplever at vi de siste to årene har klart å 

pense oss inn på riktig spor: Vi når aller best ut til klubbene gjennom aktivitet. Det er 

gjort gjennom to konkrete prosjekt: 
 

o Prosjekt Utstyrspakker 

Vi lyste ut 10 utstyrspakker til skileik inkl. 2 inspirasjonskvelder.  

20 klubber søkte, alle ble innvilget. Alle pakkene er delt ut, de siste 

inspirasjonskveldene vil bli gjennomført høsten 2021. 
  

o ABC basisanlegg/skileik/langrennscross 

Gjennom 5 regionale webinarer med påfølgende befaringer og rapporter, 

nådde vi ut til nådde vi ut til drøyt 20 klubber og besøkte totalt 14 skianlegg.  

 
Suksessen med å ha en egen skiutvikler på kretsnivå har ført til at NSF ved Skistyret på 

Skitinget 2021 vil fremme et forslag om å opprette 5 stillinger som ‘skiklubbutviklere’, 

som skal fordeles på de 16 skikretsene. Finansieringen av disse skal deles mellom 

forbund og krets. Tanken er at Hedmark og Oppland skal dele på en 100% stilling.  
 

Ettersom Skitinget gjennomføres etter Skikretstinget, ønsker skikretsstyret å foreslå 

en videreføring av kompetansestillingen i 50% stilling i nye 4 år, uavhengig av hva 

Skitinget vedtar i juni. Dette vil medføre at skikretsen budsjetterer med underskudd de 

neste 4 årene. 
 

Kostnadene knyttet til kompetansestillingen omfatter lønnskostnader på kr. 330.000 

+ drifts-/aktivitetskostnader på kr. 100.000, totalt kr. 430.000. Dette medfører 

rammebudsjett for 2022 og 2023 med budsjetterte underskudd på kr. 160.000 begge 

år. 
 

Dersom det blir vedtatt å ansette skiklubbutviklere etter Skistyrets modell, vil 

skikretsens kompetansestilling integreres i denne. Kostnadene for kretsen vil da også 

reduseres.  

 

 

 



Handlingsplan Oppland Skikrets 2021-23  (ansvarlig: Kjetil) 

Styret vedtok på styremøtet 15. mars å videreføre de overordnede målene i 

Handlingsplan 2019-21, med evt. supplement etter gjennomført Skiting 2021. Nytt 

styre og grenkomiteer utarbeider tiltaksplaner, jf. sak 127/2019-21. 
 

OSK Handlingsplan 2021-23 

 
Rammebudsjett 2022 og 2023 (ansvarlig: Ellie) 

Klikk her for å se forslag, gjelder styre/admin. 
 

 

Rammebudsjettet forutsetter ‘normale’ sesonger, dvs. et normalt aktivitetsnivå, uten 

koronarestriksjoner. 
 

Rammebudsjettet er også laget med forutsetning om at skikretstinget vedtar 

videreføring av kompetansestillingen. Det legges opp derfor opp til et underskudds-

budsjett for begge årene. Denne kostnaden dekkes i sin helhet av styre/admin og 

påvirker ikke grenkomiteenes økonomi.  
 

Vi har valgt å videreføre prosjektmidlene, kr. 150.00o pr. år, som ble foreslått på 

Skikretstinget 2019. Dette vil gi skiutvikleren et større spillerom mht. sine aktiviteter. 

Det er opp til skikretsstyret og skiutvikler å avgjøre hvordan disse midlene skal brukes, 

slik at de kommer klubbene til nytte på best mulig måte. 
 

Grenkomiteene legger opp til nullbudsjett begge årene, som skal godkjennes av styret. 

 
Valg  (ansvarlig: medlem av valgkomiteen) 

Valgkomiteen for perioden 2019-21 består av: 

o Boye Skøre, Vang IL, leder 

o Lars Håvard Meli, Svea Skilag, medlem 

o Jørn Olav Bekkelund, Søre Ål IL, medlem 

o Marianne Sletten, Sel IL, vara 
 

Valgkomiteen innstiller til nytt styre i skikretsen, dvs. leder, nestleder og 4 

medlemmer, samt grenkomitéledere og medlemmer i Kontrollutvalget. 
 

Når det gjelder medlemmer i komiteene, vil styret be tinget om fullmakt til å 

godkjenne disse på første styremøte etter tinget. Her er det viktig at alle komiteer gjør 

en aktiv jobb i sine respektive miljøer, slik at navn på medlemmer er klare til dette 

møtet. 

 
Innstilling ny valgkomité 2021-23  (ansvarlig: Kjetil) 

Det er styret som innstiller valgkomité til Skikretstinget. 

Vanlig praksis er at avtroppende styremedlemmer forespørres om å sitte i 

valgkomiteen for neste tingperiode. Ole Kr Kirkerud sier ja til oppdraget. Noen andre 

navn ble også løftet opp, disse vil bli kontaktet og forespurt i løpet av denne uka. 

 
Status regionalisering skikretser  (ansvarlig: Kjetil) 

Skiforbundet har til nå ikke tatt noe standpunkt til en regionalisering av skikretsene. 

Skikretsene i Hedmark og Oppland har et godt samarbeid, både på administrativt og 

politisk nivå. Det er imidlertid en enighet mellom de to skikretsene at det ikke er 

ønskelig med en sammenslåing før Skiforbundet tar tak i saken, bl.a. mht. hvilke 

økonomiske konsekvenser dette vil ha. 
 

Det er midlertid relevant å gi en kort status mht. regionalisering på Skikretstinget. 

Dette foreslås gjort muntlig, som en ren informasjonssak. 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/osk_handlingsplan-2021-23.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/rammebudsjett-2022-og-2023.pdf


Vedtak: 

• Informasjonen tas til etterretning 

• Lagskontingent 2021-22 og 2022-23 foreslås uendret 

• Rammebudsjett for 2022 og 2023 vedtas som foreslått over 

• Styret fremmer følgende sak til Skikretstinget: 

o Forlengelse av kompetansestilling i 4 år 
 

• Styret kontakter foreslåtte kandidater til ny valgkomite 2021-23. 

 

 

 

 

INFORMASJON 

 
SAK 135 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 

 

Medlemstall 2020 

Samordnet rapportering for idrettslagene, inkl. medlemsregistrering, ble avsluttet 30.  

april. Skikretsene har nå fram til 31. mai med oppfølging og kvalitetssikring av 

innrapporterte tall, Ellie følger opp. 
 

Pr. 30. april ligger Oppland snaue 1.000 medlemmer bak fjorårets tall på 10.006. Men 

det er den del klubber som skal følges opp, så det kan forventes at vi vil nærme oss 

10.000 medlemmer også for 2020, dvs. det kan se ut til at vi har bremset opp den 

nedadgående trenden. 

 
  Gjenåpning av idretten 

  Det legges opp til en trinnvis gjenåpning av idretten, i takt med gjenåpningen av resten  

   av samfunnet. KLIKK HER for å lese mer. 

 
  Møte med Kontrollkomiteen 

  ... ble gjennomført 22. april, Kjetil, Anne Karen og Ellie stilte på vegne av skikretsen.  

   I Kontrollkomiteens beretning for 2020 har komiteen lagt inn to merknader: 
 

o Kontrollkomiteen oppfordrer grenene til å lage god dokumentasjon på 

gjennomførte møter og aktivitet. 
 

o Kontrollkomiteen mener skikretsen skal ha ros for å ha gjort en god jobb med 

tilpasning og styring av aktivitet og økonomi i en krevende tid med pandemi. 

 

Status Kompetanse 

Silje sluttet i stillingen som skiutvikler 31. mars. Marianne Myklebust bistår med 

oppfølging av prosjektene tilknyttet Skiutviklerstillingen sammen med Ellie.  
 

• Prosjekt Utstyrspakker: Gjenstående inspirasjonskvelder kjøres høst 2021. 
 

• ABC Basisanlegg/skileik/langrennscross: Det gjenstår en ekstra befaring med 

påfølgende rapport i Engesvea. 
 

• Trener 1 Snertingdal IF/NLI/Torpa: 9 deltakere, gjennomført to teorikvelder 

via Teams i april. Praksis barmark i mai, praksis på snø til høsten. 
 

• Trener 1 Lillehammer barmark: Planlegges på september 2021 

 
 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/slik-er-regjeringens-gjenapningsplan/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/kontrollkomiteens-beretning-2020_signert.pdf


Status Integrering 
 

Det nye Aktivitets- og arrangementshuset i Hafjell  

… tidligere referert til som VI-huset, er nå fullfinansiert og skal stå klart 22. desember 

2021, i god tid før Para-VM. Huset vil være viktig med tanke på konkurranser og 

samlinger i fremtiden, for både bredde og topp, i tillegg til å være et løft for felleskapet 

mellom utøvere med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske utøvere. 
 

Sigrid og Anne Karen vil følge opp para videre. 

 

Status Anlegg 

Se status kompetanse over vedr. status ABC Basisanlegg/skileik/langrennscross. 

Utover det er det intet å rapportere. 

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

SAK 136 INFORMASJON FRA GRENER 
 

Langrenn 

• Referat LK-møte 26. april 
 

• Referat Vårmøte Langenn 11. mai (digitalt) 
 

• Vårmøte NSF Langrenn arrangeres tirsdag 8. juni (digitalt) 
 

 

Hopp/kombinert 

• Referat HKK-møte 21. april 
 

• Vårmøte OSK Hopp/Kombinert arrangeres tirsdag 1. juni 
 

• Vårmøte NSF Hopp arrangeres torsdag 10. juni (digitalt) 

• Vårmøte NSF Kombinert arrangeres fredag 11. juni (digitalt) 
 

 

Alpint/ telemark 

• Referat AK-møte 12. april, inkl. oppsummering alle småmøter vinter 2021 
 

• Nytt AK-møte onsdag 19. mai 

• Vårmøte OSK Alpint arrangeres tirsdag 25. mai 
 

• Vårmøte NSF Alpint arrangeres fredag 11. juni (digitalt) 

• Vårmøte NSF Telemark arrangeres onsdag 9. juni (digitalt) 

 
 

Freestyle 

• Vårmøte OSK Freestyle, dato kommer 
 

• Vårmøte NSF Freeski arrangeres torsdag 10. juni (digitalt) 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 19. mai 2021 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=125200&page=Endelig+i+m%C3%A5l+med+finansieringen
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_15_motereferat-26.04.21.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk-varmote-2021_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/osk_hkk_6_motereferat-21.04.21.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2019-21/osk-ak-mote-12.04.2021_referat.pdf

