
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 6/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 16. mars 2020 

 

Sted   Digitalt møte via Teams 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen, Pål Vist og Anne Karen Olsen 

• Vara  Espen Moltubakk og Sigrid Snuggerud 

• Grenledere  Torbjørn Broks Pettersen, May Kristin Lønseth, Torger Fenstad 

    og Ole Kristian Kirkerud 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein 
 

Forfall   Kjell Berge Melbybråten 
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INNKALLING/REFERAT 
 

 

SAK 48 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 49 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 5/2019-21 

 

    

  Vedtak:  

   Referat nr. 5/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 50 REGNSKAP pr. 29.02.20 
 

Regnskapsrapport pr. 29.02.20 ble kort gjennomgått på styremøtet. 

 

Som en følge av coronaviruset avlyses all skiaktivitet f.o.m. 10. mars. Ihht. gjeldende 

regelverk skal alle arrangører ved avlysninger av denne typen tilbakebetale inntil 50% 

av innbetalt startkontingent + hele deltakeravgiften til deltakerne.  
 

Dette vil påføre skikretsen en tapt inntekt på ca. kr. 450.000 i deltakeravgifter jf. med 

budsjett. 
 

På kostnadssiden vil alle grener ha noe reduserte kostnader jf. med budsjett pga. avlyst 

aktivitet, ca. 100.000. 
 

Styret ønsker at inntektstapet i sin helhet føres på Avd. 10 styre/admin, og at det ikke 

vil påvirke fordelingen av grentilskuddet på kr. 550.000. Styre/admin har en solid EK, 

samtidig som vi da sikrer grenenes økonomi, forutsigbarhet og mulighet for stor 

aktivitet når vi etter hvert kan starte opp igjen. 

   

 

 

Vedtak: 
• Regnskap pr. 29.02.20 tas til etterretning 

• Forventet inntektstap deltakerevgifter grunnet avlyste renn bæres i sin helhet 
på Styre/admin og vil ikke påvirke fordeling av grentilskudd. 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat-5_2019-2021_3.-februar-2020.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-29.02.2020--til-styret.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-29.02.2020--til-styret.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK  51 MIDLERTIDIG ENDRING I STYRESAMMENSETNING    

Kjell Berge Melbybråten har av private årsaker søkt om permisjon fra sitt verv som 

kretsleder på ubestemt tid. Nestleder Kjetil Dahlen har sagt ja til å trå inn som 

fungerende leder i Kjells fravær og har allerede trådt inn i den praktiske delen av 

rollen.  
 

Ved Kjetils opprykk bør det konstitueres en midlertidig nestleder. 

I tillegg til bør et av varamedlemmene rykke opp til ordinært styremedlem, slik at vi 

har et fulltallig styre. 
 

 

 

 

Vedtak: 
 

I Kjell B. Melbybråtens fravær gjøres følgende midlertidige endringer i skikretsstyret: 

• Kjetil Dahlen konstitueres som fungerende kretsleder  

• Anne Karen Olsen konstitueres som fungerende nestleder  

• Sigrid Snuggerud konstitueres som ordinært styremedlem 

 

 

 

 

 

SAK 52 ÅRSREGNSKAP 2019 
 

Årsregnskapet for 2019 er avsluttet og godkjent av revisor.   

Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet. 
 

 

• Årsregnskap 2019 

o balanse 

o resultat 

o noter 

 

• Årsregnskap 2019 oversikt pr. avdeling/gren 

• Styrets beretning for regnskapsåret 2019  

 

Årsresultat 

 

Avdeling Resultat 2019  

10 Admin/styre -54 628 overskudd 

30 Alpint -25 305 overskudd 

40 Freestyle -50 114 overskudd 

50 Hopp/kombinert -31 887 overskudd 

70 Langrenn 36 810 underskudd 

80 Telemark -35 464 overskudd 

Samlet resultat (overskudd) -160 589  
 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/arsregnskapet-2019_balanse.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/arsregnskapet-2019_resultat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/arsregnskapet-2019_noter.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/arsregnskapet-2019_prosjektvis.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/styrets-beretning-regnskapsaret-2019.pdf


 

 

 

 

 

Kommentarer til årsregnskapet 
 

• Underskuddet i Langrenn er iht. budsjett. 

Det er et sterkt ønske fra styret om at også de andre grenene skal nå sine 0-

budsjett, og det jobbes kontinuerlig med dette. 
 

• Renteinntektene utgjør totalt kr. 156.371 i 2019. Dette skyldes ene og alene 

avkastning fra Garantikontoen, kr. 149.447 (2017: kr. 10.971, 2018: 68.741) Fondet 

er vanskelig å forutsi i budsjettet og etterskuddsføres. 
 

• Styre/admin hadde for 2019 budsjettert med et underskudd på kr. 300.000, 

som ble revidert til 250.000 i august, mens resultatet viser et overskudd på kr. 

54.628, altså et positivt avvik på nesten 350.000. Dette skylder primært følgende 

faktorer: 
 

✓ Momskompensasjon, 31.000 mer enn budsjettert 

✓ Deltakeravgift renn, 29.000 mer enn budsjettert 

✓ VO-midler, 15.000 mer enn budsjettert 

✓ Renteinntekter, jf. over, 135.000 mer enn budsjettert 

✓ Drift/aktivitet skiutvikler, 75.000 lavere enn budsjettert 

✓ Driftskostnader styre, 25.000 lavere enn budsjettert 

✓ Driftskostnader kretskontor, 28.000 lavere enn budsjettert 

 

 

Egenkapital 
 

Skikretsen har pr. 31.12.19 en samlet egenkapital på kr. 4.146.664. 

Den fordeler seg om følger: 

 

Avdeling Pr. 31.12.17 Res 2018 Pr. 31.12.18 Res 2019 Pr. 31.12.19 

Styre/admin 2 965 222 38 633 3 003 855 54 628 3 058 483 

Alpint 47 530 30 411 77 941 25 305 103 246 

Hopp 
91 345 14 972 106 317 31 887 138 205 

Kombinert 

Langrenn 329 148 31 392 360 540 -36 810 323 730 

Freestyle 107 265 22 682 129 947 50 114 180 062 

Telemark 268 729 -16 589 252 140 35 464 287 604 

Team Oppland HK 55 334   55 334   55 334 

Totalt OSK 3 864 573 121 502 3 986 075 160 589 4 146 664 

 

 

 

Vedtak: 

Årsregnskapet for 2019 godkjennes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 53 STATUS SKIUTVIKLER 
 

Siden sist styremøte er det gjennomført inspirasjonskvelder for Tingelstad IF (her 

deltok også naboklubber) og Sel IL, med svært gode tilbakemeldinger. Det er også 

gjennomført Trener 1 langrenn snømoduler på Dombås.  
 

Silje har også deltatt på Grasrottrenerkurs i regi av NSF på Sjusjøen 17. februar. 

Den siste tiden jobbet har hun jobbet mye med sammensetning og bestilling av 

utstyrspakker til klubb, jf. sak 54. 
 

Det er et ønske fra styret at Silje på neste styremøte rapporterer ihht. og kvitterer ut 

tiltak i skikretsens handlingsplan. 
 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

Silje forbereder rapport ihht. handlingsplan til neste styremøte. 

 

 

 

SAK 54 PROSJEKTMIDLER: UTSTYRSPAKKER TIL KLUBB 
 

I tråd med vedtak om bruk av prosjektmidlene på styremøtet 03.02.20, jf. sak 

42/2019-21, er følgende utlysning publisert/distribuert: 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/3/utlysning-utstyrspakker-til-klubb/ 

 

Pr. 15. mars har følgende søknader kommet inn 
 

• Dombås IL 

• Sel IL 

• Harpefoss IL 

• Tormod Skilag 

• Peer Gynt Alpinklubb 

• Sør-Fron IL 

• Skrautvål IL 

• Fjellblom IL 

• Follebu Skiklubb/Gausdal Skilag 

• Gjøvik Skiklubb Alpint 

• Vind IL 

• Lensbygda Sportsklubb 

• Moen Sportsklubb 

• Svea Skilag 

• Jevnaker IF ski 

• Gran IL 

• Tingelstad IF 

• Harestua IL 

 

KLIKK HER for å lese alle søknadene. 
 

Det er en forutsetning for å motta pakkene at klubbene også legger til rette for 

inspirasjonsbesøk. 
 

 

Vedtak: 

• Utstyrspakker tildeles til alle de klubbene som har søkt, totalt 18 klubber 

• Silje og Ellie følger opp klubbene videre 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/3/utlysning-utstyrspakker-til-klubb/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/soknader-utstyrspakke.pdf


 

 

SAK 55 OPPNEVNING AV DELEGATER TIL SKITINGET 2020 
 

Skikretstinget 2019 ga styret fullmakt til å utnevne delegater til Skitinget , jf. Protokoll 

OSK Ting 2019, sak 11 Valg. 

 

Skitinget 2020 

… arrangeres i Ålesund 6-7. juni. Grenkomiteenes fagmøter og andre møter 

gjennomføres som vanlig i tilknytning til Skitinget, 4-5. juni. All informasjon, inkl. 

program, tingdokumenter, link til påmelding m.m. legges fortløpende ut på Skitinget 

2020 sin hjemmeside (ikke klar enda). 
 

Representasjon 

Iht. foreløpig fordeling av representanter, basert på medlemstall pr. 31.12.2018, kan 

Oppland Skikrets stille med til sammen 6 representanter. Styret oppnevner følgende: 
 

Det skal være en jevn kjønnsfordeling kvinner/menn. 
 

Påmelding og kostnadsdekning 

Styret dekker reise, opphold og deltakelse på ting/grenmøte for 1 person fra hver gren, 

deltakere utover dette dekkes av respektive grenkomité. Alle som skal til Ålesund har 

selv ansvar for å melde seg på, Ellie sender ut informasjon når påmeldingen åpnes.  

 
Pga. coronaviruset vil Skitinget med stor sannsynlighet bli utsatt. Endelig avgjørelse 

om dette skal tas av Skistyret senest 3. april, trolig før. 

 

Ettersom det er vanskelig på nåværende tidspunkt å vite hvem som har anledning til å 

hvem som har anledning til å være med når vi ikke vet når det blir, velger styre å 

utsette oppnevning av delegater til ny dato er klar. Dersom det mor formodning skulle 

bli Skiting 6-7. juni, tar vi saken via epost. 
  

 

Vedtak: 

Styret forventer at Skitinget blir utsatt og avventer oppnevning av delegater til ny dato 

foreligger. 

 

 

 

 

SAK 56 SØKNAD OM VERTSKAP FOR SKITINGET 2022 
 

 NSF har sendt ut invitasjon til alle skikretsene med invitasjon til å søke om vertskap 

for Skitinget i 2022, med søknadsfrist 1. april.  
 

Av hensyn til arrangementslogistikk er det mest hensiktsmessig at en evt. søknad 

legges til Lillehammer-regionen. Scandic Lillehammer Hotel har ikke kapasitet den 

aktuelle helgen, men Scandic Hafjell har den kapasiteten som kreves av NSF og har 

har ledig. 
 

Arrangørsteder de siste Skikretstingene: 

o 2012: Hamar 

o 2014: Loen 

o 2016: Trondheim 

o 2018: Stavanger 

o 2020: Ålesund 
 

 

Vedtak: 

Oppland Skikrets ønsker å søke om vertskap for Skitinget 2022. 



 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 57 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 
 
 

Høringsrunde strategisk dokument 2020-24 

Pga. frist for tilbakemelding 12. mars ble denne runder kjørt pr. epost til styret. På 

grunnlag av innspill fra dere, sammenstiller Kjetil et svar til NSF. Kjetil redegjorde 

kort på styremøtet. 

 
Informasjon fra kretsledermøter 

Det har den siste tiden blitt gjennomført to telefonmøter for kretslederne der Kjetil har 

deltatt på vegne av OSK. Han redegjorde kort for innholdet på disse møtene. Den  

planlagte kretsledersamling på Lillehammer ifbm. NM del 2 er naturlig nok avlyst. 

 
Integrering 
 

Åpen breddesamling for syns- og bevegelseshemmede på Sjusjøen 12-16. februar. 

.. i regi av Skiforbundet. Totalt 8 deltakere, alle sittende, tre av disse kom fra klubber i 

Oppland 

 

Skidag for syns- og bevegelseshemmede på Gåsbu 18. april  

… var planlagt som et samarbeid mellom Hedmark og Oppland Skikrets, med samme 

målgruppen som barmarkssamlingen på Lillehammer i september 2019, invitasjon er 

sendt ut.  Denne er nå avlyst pga. coronavirus. 

 

 

Anlegg 

Skileikanlegget på Mån i Vågå (drevet av Tessand IL), som er et terrengbygd anlegg,  

fikk god omtale i beste sendetid på NRK Østnytt og NRK Dagsrevyen i februar. 

Anlegget framstår som et mønsteranlegg til inspirasjon for andre klubber og skianlegg 

rundt omkring i landet. 
 

Lørdag 7. mars ble det arrangert kretscuprenn i anlegget, som distanserenn med 

innlagte crosselementer, stor suksess. 
 

Bør skikretsen ta initiativ til etablering av flere slike anlegg i kretsen? F.eks. i første 

omgang tilby befaring i eksisterende skianlegg og se på hvilke muligheter som finnes? 

Dette følges opp videre, f.eks. som tema på Høstmøte og en inspirasjonsdag på Mån i 

august. 

 
Kompetanse 

Se rapport fra skiutvikler Silje, sak 53. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 58 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 

• Referat LK-møte 9. mars 2020 
 

 

Alpint/telemark 

• Referat AK-møte 4. februar 2020 
 

• Vellykket gjennomføring av nyskapningen Kvitfjell Jansrud Race ifbm. World 

Cup Kvitfjell, der 126 utøvere i alderen 8-12 år kjørte de siste tre portene i WC-

traseen. 
 

 

 

Hopp/kombinert 
 

Breddeidrett 

God oppslutning på renn for de yngste og også på hoppskoler rundt om.  

Særlig har de to alternative rennene i Gausdal hatt god oppslutning og vært populære 

blant de yngste (Camp 1881 og Mini Raw Air). 
 

Deltakelsen på årets HL og SGV viser at det må tas noen grep mht. rekruttering i 

kretsen. 

 
Toppidrett 

Gode hoppresultater på både herre- og kvinnesiden.  både senior, junior og HL 
 

Medaljer Ungdoms-OL: 

o Kombinert: Bronse individuelt og gull mixlag til Sebastian Østvold 
 

Medaljer Junior-VM: 

o Kombinert: Gull mixlag til Sebastian Østvold og bronse lag til Emil Ottesen og 

Sebastian Østvold 

o Hopp: Sølv individuelt og sølv mixlag til Thea Minyan Bjørseth 

 

Arrangement 

De to alternative arrangementene i Gausdal er avholdt med stor suksess, jf. bredde. 
 

Den planlagte avslutningshelge for regioncup og kretscup i Jordalen med felles 

tacomiddag på Folkets Hus i Harpefoss må dessverre avlyses. 

 

 

Anlegg 

Ikke noe nytt. 

 

Kompetanse 

Ikke ferdig med arrangementsmal enda, men ferdigstilles i løpet av våren,. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det vil bli gitt støtte til NTG sin samling i juni, forutsatt at den blir gjennomført. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_6_motereferat-09.03.20.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2019-21/osk-ak-mote-04.02.2020_referat.pdf


 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 

Klubbene jobber bra rundt om.  

o Harpefoss og Lillehammer har arrangert sine første konkurranser.  

o Next X Snowcamp under X Games ble igjen en suksess og fullbooket med 100 

unger.  

o Gausdal har hatt svært god aktivitet i nye Fjerdumparken nærmijøanlegg til 

tross for utfordrende snøforhold. 

 

Toppidrett 

Johanne killi, (Dombås IL): 3. plass i wc ss Seiser Alm, 3. plass X Games Hafjell BA  

Petter Ulsletten (Dombås IL); 4. plass X Games Hafjell Knockle huck ski 

 

Arrangement 

Alle arrangementer har til nå vært vellykkede. 

KM Freeski på Dombås er avlyst pga. smittesituasjonen. 

 

Anlegg 

Gausdal har bygdbasisanlegg ved Fjerdum skole med heis, lys og elementer med svært 

god aktivitet. Dombås og de store anleggene har hatt gode treningsfasiliteter. 

Skeikampen har i vinter vært elendig så gausdalsutøverne har i stor grad brukt 

nærmiljøanlegg eller reist til andre anlegg. Dette er en trussel mot rekrutteringen av de 

yngste. 

 

Kompetanse 

Ikke noe nytt 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

o FK fungerer bedre enn noen gang med aktive diskusjoner i Messenger-

grupper og SoMe.  

o Arrangementer i Hafjell og Kvitfjell har gitt et stort kompetanseløft i 

arrangørklubbene blant funksjonærer og dommerrekrutter. 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 
 

Neste styremøte mandag 25. mai 2020 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 17. mars 2020 


