
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 8/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 31. august 2020 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen, Pål Vist (på Teams) og Sigrid Snuggerud (delvis på Teams) 

• Vara  Espen Moltubakk  

• Grenledere   Torbjørn Broks Pettersen, Ole Kristian Kirkerud og May Kristin Lønseth 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein 

 

Forfall   Anne Karen Olsen og Torger Fenstad 

 

 
 

ENDELIG SAKLISTE 
 

 

REFERAT 

Sak 70  Godkjenning av innkalling og vurdering av inhabilitet 

Sak 71  Godkjenne referat nr. 7/2019-21 
 

RAPPORTERING 

Sak 72  Regnskap pr. 31.07.20 

Sak 73  Status Skiutvikler, inkl. prosjekt Utstyrspakker 

Sak 74  Status grener Handlingsplan  
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

Sak 75  Godkjenning av nye medlemmer LK og AK 

Sak 76  Søknader ettergivelse deltakeravgifter pga. korona 

Sak 77  Skikretstinget 2021 

Sak 78  Høstmøte 2020 – planlegging av opplegg 

Sak 79  Korona; Konsekvenser for aktivitet og rekruttering 

   

INFORMASJON 

Sak 80  Informasjon fra styre/administrasjon 

Sak 81  Informasjon fra grener 

 

Sak 82   Eventuelt 

 



 

 

INNKALLING/REFERAT 
 

SAK 70  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 71 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 7/2019-21 

 

    

  Vedtak:  

   Referat nr. 7/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 72 REGNSKAP pr. 31.07.20 
 

Regnskapsrapport pr. 31.07.20 ble gjennomgått på styremøtet.  
 
 

Fordeling av grentilskudd 2020 

Den totale potten til fordeling er kr. 550.000, uavhengig av coronakrisen.  

Fordelingen gjøres i tråd med fordelingsmodell vedtatt på Skikretstinget 2019. 

 

        Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2019 TOTALT Prosjekt 

Alpint 60 500 997 24 661 85 161 30100 

Freestyle 60 500 525 12 986 73 486 40100 

Hopp 60 500 320 7 915 68 415 50100 

Kombinert 60 500 187 4 625 65 125 50100 

Langrenn 60 500 7 968 197 090 257 590 70100 

Telemark 0 9 223 223 80100 

 302 500 10 006 247 500 550 000   
 

Styret har i tidligere styremøte vedtatt å fordele grentilskuddet på ordinær måte, til 
tross for endrede økonomiske forutsetninger pga. corona. Men styret forventer da også 
at grenkomiteene gjør en innsats for å bruke opp pengene gjennom tilrettelegging for 
aktivitet høsten 2020, jf. sak 61/2019-21. 
 
 

 
Vedtak: 

• Regnskap pr. 31.07.2020 tas til etterretning 
 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat_7_2019-2021_25.mai-2020.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-31.07.2020--styret.pdf


 

 

SAK 73 STATUS SKIUTVIKLER, inkl. PROSJEKT UTSTYRSPAKKER 
 

 

Kurs høsten 2020: 

• Trener 1 langrenn barmark Dombås, 4-5. september, 

  kursholder Marianne Myklebust.  AVLYST pga. for få påmeldte. 

• Trener 1 langrenn barmark Lillehammer, 7. og 14. september, 

  kursholder Marianne Myklebust 

• Trener 1 alpint barmark, Lillehammer, 12-13. september, 

  kursholder Marie Ræder Haakonsen 
 

 

Status Prosjekt Utstyrspakker 

Silje er godt i gang med klubbesøk, inkl. utdeling av utstyrspakkene. 
 

Gjennomførte inspirasjonskvelder, barmark: 

•  9. juni   Harpefoss, Sør-Fron IL og Tormod Skilag 

• 10. juni  Gran IL og Moen Sportsklubb 

• 22. juni  Vind IL 

 

Planlagte inspirasjonskvelder: 

• 2. september Tingelstad IF 

• Sept/okt Gjøvik Skiklubb  

• Sept/okt Peer Gynt Alpinklubb 

• Sept/okt Harestua IL 

• Oktober Sel IL 

• Oktober Skrautvål IL 

• Oktober Follebu Skiklubb 

• Oktober Gausdal Skilag 
 

 

Venter på tilbakemelding fra Jevnaker IF ski, Lensbygda Sportsklubb, Fjellblom IL, 

Dombås IL og Søre Ål IL. 
 

En digital øvelsesbank er under utvikling, Marianne Myklebust har fått oppdraget. 

Målet er å lage en lett tilgjengelig idebank på nett. Lanseres i løpet av høsten på 

skikretsens hjemmeside. 
 

 
 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

SAK 74 STATUS GRENER HANDLINGSPLAN  
 

 

Det er ønskelig at hver grenleder på hvert møte gir en kort statusrapport ifht. 

Handlingsplan og status tiltak (grønt/gult/rødt). 
 

Alle grener viderefører tiltakene fra i fjor. Grenlederne får i oppdrag å justere 

fargekodene i dokumentet. Ellie legger dokumentet inn i Teams og sender ny 

invitasjon. Ny statusrapport gjøres på neste styremøte. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 
 



 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK  75 GODKJENNING AV MEDLEMMER AK OG LK    

Alpin- og langrennskomiteen praktiserer årlige valg/utskiftninger i sine komiteer, for å 

sikre en viss kontinuitet i komiteene. Disse er valgt for perioden 2020-22 og skal 

formelt godkjennes av styret. 
 

Langrennskomiteen: 

• Ragnhild Soleng, Vind IL (gjenvalg) 

• Gunnar Vestad, Vågå IL  (ny) 
 

Alpinkomiteen: 

• Rolf Krogstad, Peer Gynt Alpinklubb  (ny) 

• Jo Mork, Lillehammer Skiklub  (ny) 

 
Vedtak: 

Styret godkjenner de nye komitemedlemmene for perioden 2020-22 

 

 

 

SAK 76 SØKNADER ETTERGIVELSE DELTAKERAVGIFT RENN  

PGA. CORONA. 
 

Styret vedtok på styremøte 25. mai, sak 61, følgende: 
 

Skikretsen vil ikke kreve inn deltakeravgift fra arrangører av avlyste renn i kretsen 
som har mottatt krisepakke, men ønsker en synliggjøring av aktuelle beløp gjennom 
formelle søknader til kretsen. 
 
Ellie har vært i kontakt med alle aktuelle arrangører, og alle har sendt inn søknader: 

   

 
 
Alle arrangørene har rettet en stor takk til skikretsen for velviljen og støtten i en 
krevende tid. 

 
 

 Vedtak: 

Styret godtar formelt alle innkomne søknader med en samlet sum på kr. 535.038,  

i tråd med tidligere styrevedtak. 

 



 

 

SAK 77 SKIKRETSTINGET 2021 
 

Iht. loven skal skikretstinget arrangeres innen utgangen av mai annet hvert år. 

Som en følge av at Skitinget er flyttet fram til juni 2021, har Skistyret fattet følgende 

vedtak: 
 

• Skistyret gir dispensasjon fra skikretsenes lovnorm angående frist for avholdelse 
av skikretsting i 2021, slik at fristen for avholdelse av skikretsting utsettes til 
utgangen av september 

• Kretser som eventuelt ønsker å avholde skikretsting før skitinget, kan søke 
skistyret om dispensasjon til å oppnevne avtroppende leder som 
tingrepresentant 

 
For kretstingene i 2021 betyr dette følgende: 

1. Kretser som ønsker å avholde sitt ting etter skitinget har frist til utgangen av 
september 

2. Kretser som ønsker å ha skikretsting før skitinget, har mulighet til å søke 
skistyret om dispensasjon til å oppnevne avtroppende leder som sin 
tingrepresentant dersom kretsen ønsker dette 

 
 

Admin og kretsleder foreslår at tinget avholdes som vanlig, dvs. i løpet av mai.  

Da sikrer vi at skikretsen har valgte, operative grenkomiteer allerede i august, når 

forberedelser inn mot ny sesong starter for fullt.  

 

På Skikretstinget vil styret be om Tingets fullmakt til å oppnevne delegater til 

Skitinget, og det er da naturlig at evt. avtroppende tillitsvalgte oppnevnes. 

 

 
 Vedtak: 

Styret ønsker å arrangere Skikretstinget 2021 på vanlig måte, dvs. innen utgangen av 

mai. På Skikretstinget vil styret be om Tingets fullmakt til å oppnevne delegater til 

Skitinget, og det er da naturlig at evt. avtroppende tillitsvalgte oppnevnes. 

. 

 

 

 

SAK 78 HØSTMØTE 24. OKTOBER – PLANLEGGING INNHOLD 
 

  Rammeprogram 
 

• Kl. 10.00-12.30  Felles opplegg for alle 

• Kl. 12.30-13.15  Felles lunsj 

• Kl. 13.15 -   Grenvise møter 
 

  

Møterom og lunsj er reservert på Lillehammer Hotel. 
 

Parallelt med møtene inviteres til en breddesamling for ungdommene på tvers av gren. 

Silje har hovedansvaret for denne, Marianne Myklebust er engasjert som trener, 

 

Innhold hoveddelen 

• Informasjon/retningslinjer corona for klubb- og kretsarrangement 

• Utdeling av plaketter og fat 

• Anlegg? F.eks. med Øistein Formo fra Mån? 

• Inspirasjonsforedrag? Ole Kr. og Silje følger opp innspilte forslag 

 

 

Vedtak: 

Vi fortsetter planleggingen i tråd med opplegget over. 



 

 

SAK 79 KORONA: KONSEKVENSER FOR AKTIVITET OG 

   REKRUTTERING 
 

Problemstillingen ble løftet på styremøtet i mai, og det ble bestemt at man tar en 

bredere diskusjon rundt temaet på dette styremøtet. 
 

Det meldes om ok oppmøte i de klubbene som har startet opp med aktivitet. 

Men det er fortsatt stor usikkerhet rundt arrangement, avhengig av hvilke føringer 

myndighetene legger. Med en grense på 500 mennesker på arrangement, kan det 

meste arrangeres i Oppland, inkl. KM. 
 

Langrenn gjennomførte vellykket kretssamling for 15-16 år sist helg, men med bare 

2/3 av normalt antall påmeldte. Vi antar at dette skyldes at mange foreldre er 

skeptiske til å sende barn/unge sin på denne typen arrangement, og det vil trolig være 

et vanlig scenario i månedene som kommer.  
 

Av den grunn er det viktig at kretsen tar en aktiv informasjons- og veiledningsrolle 

overfor klubbene og på den måten gjøre klubbene trygge på å legge til rette for aktivitet 

i tråd med smittevernregler. Bl.a. gjennom gode retningslinjer og oppfølging av 

klubber mht. risikovurderinger og sjekkliste smittevern. Dette er også et naturlig tema 

på Høstmøte og TD-/arrangørkurs. 

 

 

Vedtak: 

Skikretsen vil følge opp klubbene og bidra til god tilrettelegging for renn og aktivitet 

gjennom utforming av retningslinjer for arrangement/renn og tett oppfølging av 

klubber som har behov for det. 

 

 

 

 

INFORMASJON 
 
 

SAK 80 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 
 
 

 

Medlemstall 2019 

Medlemstallene for 2019 er nå klare.  
 

Oppland Skikrets hadde 93 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.19.  
  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 10 006 10 803 11 235 11 115 12 361 13 710 13 239 12 773 12 064 

Langrenn 7 968 8 662 9 189 9 360 10 652 11 727 11 559 11 123 10 327 

Alpint 997 1 080 915 922 1 058 1 068 932 969 1 085 

Telemark 9 18 19 38 38 28 69 100 155 

Hopp 320 348 439 316 263 423 321 367 323 

Kombinert 187 114 152 108 90 195 92 72 31 

Freestyle 525 581 521 371 260 269 266 142 143 
 

Norges Skiforbund hadde i 2019 totalt 138.273 medlemmer, en nedgang på 9.523 jf. 

med 2018 (147.796) 
 

Oppland Skikrets hadde 10.006 aktive medlemmer, som er en nedgang på 797 

medlemmer jf. med 2018 (10.803). Vi er fortsatt den 5. største skikretsen.  
 

Alle skikretser bortsett fra Troms har hatt en nedgang i medlemmer. 



 

 

Nedgangen i Oppland fordeler seg som følger: 
 

o 0-5 år  - 99  

o 6-12 år  -131 

o 13-19 år +36 

o 20-25 år  + 12 

o 26 år –  -615 
 

o Kvinner -430 

o Menn  -367 

 

 

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall  
 

✓ totaloversikt alle klubber – med grener 

✓ totaloversikt alle klubber – med historikk 

✓ oversikt pr. gren 

✓ oversikt utøvere med nedsatt funksjonsevne 

 
 

 

Status NSF korona 

Kjetil gjorde kort rede for status NSF etter deltakelse på kretsledermøte via Teams. 

Han har også snakket med Kjell Melbybråten, som ønsker å fortsette permitteringen 

inntil videre.  

 
 

 

Anlegg 
 

Lønnberget Hoppsenter, Raufoss 

Anlegget eies av allianseidrettslaget Raufoss IL og driftes av Raufoss IL Hopp. Nå har 

Raufoss IL Hopp meldt fra at de ikke har kapasitet til å fortsette drift av anlegget, 

verken økonomisk eller fysisk. Dette er meldt inn til hovedlaget og idrettskretsen.  
 

Det er flere beheftede spillemidler i anlegget, og det er også et formelt krav ved 

nedleggelse av anlegg, at naturen skal ‘tilbakestilles’ til slik den var før anleggene ble 

satt opp. For hoppbakker betyr det rivning og planering m.m.  Men dette må også tas 

med kommunen. Idrettskretsen følger opp saken. 
 

Raufoss IL Hopp vil fortsatt bestå som klubb, og de ønsker fortsatt å drifte 

nærmiljøanlegget Maurtua. 

 
 

Integrering 

Intet å rapportere.  

 

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_ir2019_totaloversikt-alle-klubber_med-grener.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_ir2019_totaloversikt-med-historikk.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_ir-2019_oversikt-pr.-gren.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_ir-2019_para.pdf


 

 

SAK 81 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 

• Referat LK-møte 17. august 

• NSF/LK arrangerer Teams-møte mandag 31. august 

 

 

 

Alpint/telemark 

• Referat AK-møte 25. august 
 

 

 

Freestyle 

• Intet å rapportere 

 

 

Hopp/kombinert 

• Innkalt til HKK-møte tirsdag 8. september 

• Det planlegges breddesamling i Knyken 25-27. september. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 
 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 1. september 2020 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_9_motereferat-17.08.20.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2019-21/osk-ak-mote-25.08.2020_referat.pdf

