
 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 1/2021-23 
 

 
Dato   Mandag 16. august 2021 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen, Ine Wigernæs, Sigrid Snuggerud og Anne Karen Olsen (Teams) 

• Vara  Espen Moltubakk og Lillan Gulbrandsen (Teams) 

• Grenledere   Torbjørn Broks Pettersen, Torger Fenstad (Teams) og Jo Mork (for alpint) 

• Admin  Ellie Lein og Marianne Myklebust 

 

Forfall   May Kristin Lønseth  
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INNKALLING/REFERAT 
 

 

SAK 1 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 

Vedtak:  

Møteinnkalling godkjennes. 

Inhabilitet er vurdert, ingen anses som inhabile i saker på dagens saksliste. 

 

 

 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
 

SAK 2 KONSTITUERING AV NYTT STYRE 
 

• Presentasjon 

Alle styremedlemmer og administrasjon ga en kort presentasjon av seg selv. 
 

• Arbeidsform – både på møter og mellom møter 

Uhøytidelig, med respekt for hverandre og respekt for at det er et frivillig verv 

Mellom møter er epost valgt kommunikasjonskanal, ved evt. hastesaker kan 

det være aktuelt med Teams-møter. 

 

• Rollefordeling/ansvarsoppgaver: 
 

o Økonomi: Kjetil 

o Kompetanse/arrangement: Grenledere 

o Integrering: Sigrid og Anne Karen 

o Anlegg: Sigrid  
 

Skikretsens anleggsutvalg: Leder Sigrid, Torbjørn langrenn og Torger 

alpint/freeski. Hopp/kombinert utfordres til å oppnevne en representant. 

Marianne vil også ha en sentral rolle inn mot anleggsutvalget. 

 

• Forventningsavklaring styre/grener/administrasjon 

Følges opp på styreseminaret i september. 

 

• Bruk av delingsplattform  

Styret bruker Office365/Teams som delingsplattform, nye styremedlemmer 

har fått tilgang. 

 

• Representasjonsklær 

Det er satt av penger i budsjettet til representasjonsklær til alle nye tillitsvalgte 

i skikretsen (styre og grenkomiteer): 

o Dunjakke 

o Piquet eller innejakke 

    

‘Gamle’ tillitsvalgte som trenger nye klær, får selvfølgelig det. Ellie følger opp.  

 



• Antidoping/Gjennomføring av Ren utøver 

Alle tillitsvalgte er pålagt å gjennomføre e-læringen Ren Utøver, som en del av 

skikretsens handlingsplan for antidopingarbeid. Nye styremedlemmer 

gjennomfører og sender inn diplom til Ellie innen 1. september. 

 

• Politiattest  

Alle tillitsvalgte som har omgang med barn og unge under 18 år og mennesker 

med psykisk utviklingshemming, skal kunne vise fram en politiattest, Dette 

gjelder primært grenkomitemedlemmer, som er tett på aktiviteten. Ellie følger 

opp. 

 

• Rapportering til styremøter 

For å spare tid på styremøtene ønskes all rapportering fra gren meldt inn i 

forkant av møtet, enten i form av referat fra komitémøte, dersom det anses 

som utfyllende nok, eller på eget skjema for grenrapporter. 

 

 

Vedtak: 

Styret vedtok punktene i tråd det som står refererert over. 

 

 

 

SAK 3 OPPNEVNING AV GRENKOMITEER  
 

I tråd med OSK sin lov §16 (10e) skal kretsstyret formelt oppnevne grenkomiteene 

medlemmer etter fullmakt fra skikretstinget, jf. protokoll sak 11 Valg. 

 

Grenkomiteene ser ut som følger for den kommende Tingperioden: 

 

Langrenn 

o Leder  Torbjørn Broks Pettersen, ØTI (gjenvalgt) 

o Nestleder Ragnhild Soleng, Vind IL 

o Medlem Gunnar Vestad, Vågå IL 

o Medlem Lillann Gulbrandsen, Gran IL 

o Medlem  Håvard Nyhagen, Rogne IL 

o Medlem Robert Granseth, Lillehammer Skiklub 

 

Freestyle 

o Leder   Torger Fenstad, Gausdal Skilag (gjenvalgt) 

o Medlem  Karoline Bræin Klette, Lillehammer Skiklub 

o Medlem  Nina Mariplass, Dombås IL 
 

  Komiteen kan suppleres med flere medlemmer dersom det blir aktuelt. Disse   

  skal godkjennes fortløpende av styret.  

  
Alpint 

o Leder   NN  (det jobbes med saken) 

o Medlem Sondre Landmark, Gjøvik Skiklubb 

o Medlem  Amund Gråberg, ØTI Hafjell Alpint 

o Medlem Jo Mork, Lillehammer Skiklub 

o Medlem Jon Monshaugen, Peer Gynt Alpinklubb 

o Medlem Anne Cathrine Heggheim, Kolbu KK (telemark)  

 
 

 

http://renutover.no/


Hopp/kombinert 

o Leder   May Kristin Lønseth, Lensbygda SK (gjenvalg) 

o Medlem Stian Karlsen, Søre Ål IL 

o Medlem Stig Ottesen, Gausdal Skilag 

o Medlem Svein Jetlund, Sør-Fron IL 

o Medlem Kai Tangen Lunheim, ØTI og Team Oppland HK 

o Medlem Kolbjørn Asphaug, Vind IL (dommeransvarlig) 

 

 

 

Vedtak: 
 

Styret godkjenner de framlagte forslagene til medlemmer i grenkomiteer. 

  

 
 

 

SAK 4 HANDLINGSPLAN 2021-23 
 

Handlingsplan for Oppland Skikrets 2021-23 ble vedtatt på Skikretstinget på Ilsetra og 

ligger til grunn for skikretsens arbeid den kommende 2 års-perioden. Det er denne 

styret og grenkomiteer i skikretsen skal rapportere på når denne tingperioden er over.  
 

Kretsstyret ønsker å bruke denne som et arbeidsdokument som følges opp 

fortløpende, og den skal også synliggjøres i de ulike grenkomiteer sitt arbeid/planer.   
 

Hver grenkomité utfordres derfor til å komme opp med 3-4 konkrete tiltak som ikke 

inngår i ordinært årshjul. Det kan gjerne være en videreføring av tiltak fra forrige 

tingperiode, dersom det er relevant. Frist: Etter endt seminar i september. 
 

Gjennomføringsfrist for de enkelte tiltakene settes av den den enkelte grenkomite. 

 

  

Vedtak: 

• Hver grenkomité kommer opp med 3-4 konkrete tiltak med 

gjennomføringsfrist innen utgangen av styreseminaret i september. 

• Det lages et arbeidsdokument av HP som følges opp på styremøtene 

 

 

 

SAK 5  NY SKIUTVIKLER – STATUS OG FORVENTNINGER 
 

Marianne Myklebust er ansatt i 50% stilling som skiutvikler fra 15. august. 

Hun skal følge opp den gode jobben som Silje har lagt ned, bl.a. med å fullføre Prosjekt 

Utstyrspakker, der det gjenstår noen inspirasjonsbesøk, både på barmark og snø. I 

tillegg til å igangsette nye prosjekt 
 

Rekruttering har hovedfokus – i alle grener, og gjerne på tvers av grener. Parallelt er 

det viktig å følge opp det som skjer blant de aktive opp til junioralder, jf. 

ungdomsfrafallet. Styreseminaret i september blir en bra ‘startarena’ for den jobben 

Marianne skal gjøre, og hun vil i tillegg delta på de første grenkomitemøtene i høst. 
 

Det er viktig å komme tett på aktivitet i klubb, nært der de bor, noen hovedpunkter er 

 - utdanne og inspirere trenere 

 - lage anlegg som innbyr til egenaktivitet 

 - innføre nye arrangementsformer, sammen med det tradisjonelle 

  

 

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


Andre innspill på møtet; 

• Kan kretsen bidra inn mot skole/SFO?  

• Viktig å våge å gå ‘utenfor boksen’, tenke stort og bryte opp i de tradisjonelle 

mønstrene 

• Tenke mer skiidrett som en enhet, mindre grenspesifikt 

• Få barna til å bli glad i snø!  

• Ta opp igjen tråden med snøkanoner? 

 

Det er viktig å informere klubbene om at ny skiutvikler er på plass og klar til innsats. 

Ine lager utkast til PM som sendes til lokalpressen. 
 

Kjetil informerte også kort om prosessen med skiklubbutviklere i NSF, som fortsatt er 

helt i startprosessen. Målet er at vår skiutvikler integreres i denne ordningen, men 

mye må på plass før vi vet hvordan. 

 

 

Vedtak: 

• Temaet følges opp på styreseminaret i september. 

• Ine lager utkast til PM som sendes til lokalpressen. 

 

 

 

 

SAK 6  OSK HØSTMØTE 2021 
 

Skikretsen har stort sett digitale møteplasser siden mars 2020, både vår- og 

høstmøter, samt Skikretstinget 2021. Ifølge myndighetene ligger det p.t. an til full 

gjenåpning fra slutten av september, og dette åpner opp for å kraftsamle fysisk igjen. 
 

Styret ønsker å samle alle fagmøter på en felles dag i høst, foreslått dato lørdag 30. 

oktober på Lillehammer. 

 

  Forslag til rammeprogram 
 

• Kl. 10.00-12.30  Felles opplegg for alle,  

     inkl. et inspirasjonsforedrag? 

• Kl. 12.30-13.15  Felles lunsj 

• Kl. 13.15 -   Grenvise møter 
 

 

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

Marianne vil ha hovedansvaret for denne. 

 

 

Vedtak: 

• Felles høstmøte alle grener etter rammeprogram som skissert over   

• Foreslått dato 30. oktober på Lillehammer 

• Grenlederne følger opp i sine komiteer 

• Alle i styret får i oppgave å komme med innspill til inspiratør, frist 

styreseminaret i september. 

 

 

 

 

 



SAK 7 REVIDERT BUDSJETT 2021 
 

 Forslag til revidert budsjett for styre/admin pr. august 2021 ligger inne i 

regnskapsstatus pr. 31.07.21, se neste sak, se lakserosa kolonne. Forslaget ble 

gjennomgått på styremøtet. 
 

Grenkomiteene bes revidere sine budsjett på første møte etter sommeren. 

Budsjettene følges opp og godkjennes av styret på styremøtet 25. oktober. 
 

 
Vedtak: 

• Forslag til revidert budsjett for styre/admin godkjennes. 

• Grenkomiteene reviderer sine budsjett på første grenkomitémøte, følges opp 

på styremøte 25. oktober. 

 

 

 

RAPPORTERING 
 
 

SAK 8 REGNSKAP pr. 31.07.2021 
 

Regnskapsstatus pr. 31.07.21, for hhv. styre/admin og alle grener. 

Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet. 

 

Kommentarer til regnskapet 

Det har vært merkbart mindre aktivitet i alle grener pga. pandemien. Noen grener har 

knapt brukt penger det første halvåret. Forhåpentligvis vil både aktiviteten og 

økonomien ta seg opp denne høsten. 

 

Kompensasjon krisepakke 4 

Fristen for å søke om kompensasjon for tapte arrangementsinntekter i perioden 01.01 

– 01.09.21 går ut 15. september. For skikretsen kan det søkes om tapte deltakeravgifter 

på skirenn, hhv. 50% på avlyste renn og 70% for delvis gjennomførte renn. Ellie er i 

dialog med de største arrangørklubbene og Birken AS for samkjøring av deltakerantall 

til rapportering. Det er spesielt tallene for Birken AS som vil avgjøre hvor mye vi kan 

forvente å få utbetalt, men det vil trolig ligge et sted mellom 270.000 og 350.000. 

 

Fordeling av grentilskudd 2021 

Grentilskuddet utgjør totalt kr. 550.000, som fordeles etter en fordelingsnøkkel 

vedtatt på Skikretstinget 2019, basert på medlemstallene for 2020.  

Dette gir følgende fordeling for 2021: 
 

               Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2020 TOTALT Prosjekt 

Alpint 60 500 1 105 27 300 87 800 30100 

Freestyle 60 500 536 13 242 73 742 40100 

Hopp 60 500 338 8 350 68 850 50100 

Kombinert 60 500 186 4 595 65 095 50100 

Langrenn 60 500 7 835 193 568 254 068 70100 

Telemark 0 18 445 445 80100 

 302 500 10 018 247 500 550 000   
 

 

Vedtak 

• Framlagte regnskapsstatus pr. 31.07.21 tas til etterretning 

• Status balanse legges fram på neste styremøte 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_regnskap-pr.-31.07.2021_styreogadmin.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_regnskap-pr.-31.07.2021_alle-grener.pdf


INFORMASJON 
 

 

SAK 9 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER 
 

Medlemstall 2020 

Medlemstallene for 2020 er nå klare.  
 

Oppland Skikrets hadde 93 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.20.  

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 10 018 10 006 10 803 11 235 11 115 10 690 11 755 

Alpint 1 105 997 1 080 915 922 1 058 1 068 

Freestyle 536 525 581 521 371 260 269 

Hopp 338 320 348 439 316 263 423 

Kombinert 186 187 114 152 108 90 195 

Langrenn 7 835 7 968 8 662 9 189 9 360 10 652 11 727 

Telemark 18 9 18 19 38 38 28 
 

Norges Skiforbund hadde i 2020 totalt 125.400 medlemmer, en nedgang på 12.873 jf. 

med 2019 (138.273) og 22.396 jf. med 2019 (147.796) 
 

Oppland Skikrets hadde 10.018 aktive medlemmer, som er en oppgang på 12 

medlemmer jf. med 2019 (10.006). Vi er dermed den 4. største skikretsen.  
 

Alle skikretser bortsett fra Hedmark og Oppland har hatt en nedgang i medlemmer. 
 

Endringen i de ulike aldersklassene for Oppland fordeler seg som følger: 
 

• 0-5 år  - 36  

• 6-12 år  -226 

• 13-19 år +41 

• 20-25 år  +86 

• 26 år –  +147 
 

• Kvinner + 69 

• Menn   -57 

 

 

 

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall  
 

✓ totaloversikt alle klubber – med grener 

✓ totaloversikt alle klubber – med historikk 

✓ oversikt pr. gren 

✓ oversikt parautøvere 

 
 

 

Praksisstudent fra INN 

Skikretsen vil høsten ha en praksisstudent utplassert fra Høgskolen Innlandet, Sports 

Management-studiet. Han heter Simen Flø Oksavik og begynner 1. september. 

Skikretsen er den formelle praksisplassen, men han vil også engasjeres i konkrete 

prosjekt i Søre Ål IL og Lillehammer Skiklub. 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_ir-2020_totaloversikt-alle-klubber_med-grener.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_ir-2020_totaloversikt-alle-klubber_med-grener.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_ir-2020_totaloversikt-med-historikk.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_ir-2020_oversikt-pr.-gren.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2021-23/diverse-dokument-til-moter/osk_ir-2020_para.pdf


Skitinget 2021 

… ble arrangert digital lørdag 12. juni. OSK hadde seks delegater på tinget. 

Vi gratulerer skipresident Erik Røste, Vind IL, med gjenvalg, og Sigrid Snuggerud, 

Gjøvik Skiklubb, som ny ungdomsrepresentant. 
 

 
Møteplan høsten 2021 

Oversikt over møter og møteplasser høsten 2021: 
 

• 10-11 september: Seminar for tillitsvalgte HSK og OSK, Brumunddal 

• Helgen 22-24. oktober: NSF Høstmøte og Anleggs- og arrangørseminar,  

                                                 Gardermoen 

• Mandag 25. oktober: Styremøte, Lillehammer 

• Mandag 13. desember: Styremøte, Lillehammer 
 

I tillegg kommer et evt. Høstmøte for Oppland Skikrets, jf.  sak 6. 

 
Status integrering 
Sigrid deltok på digitalt webinar med NSF 2. juni. Hun vil ta kontakt med Magni 
Smedås, som er ansvarlig for paragruppa i Lillehammer Skiklub, for å se på mulige 
veier videre. Sigrid og Anne Karen følger opp videre. 
 

Det skal gjennomføres befaring av skiløypene på Beitostølen, for godkjenning til bruk 
for renn for sitski-utøvere, allerede ifbm. sesongåpningen i november. 
 
Para-VM arrangeres på Lillehammer i perioden 8-23. januar 2022. 
 

 
Status kompetanse 

 

Planlagte kurs: 

• Trener 1 langrenn barmark Snertingdal/Torpa/NLI: 25. august 

• Trener 1 langrenn barmark Lillehammer: 30. august og 1. september 
 

 

  Ny skiutvikler Marianne Myklebust begynte i jobben 15. august, se for øvrig sak 5. 

 

 

Status anlegg 
 

Beitostølen;  

Ref sak om integrering over. 
 

Mosetertoppen, Hafjell 

Skal ha befaring med mål om å få godkjenning som FIS-anlegg. Sigrid og Torbjørn 

følger opp inn mot skikretsens anleggsplan. 
 

Engesvea, Lillehammer 

Kjetil og Ellie var på befaring i det nye, flotte skileikområdet i Engesvea før sommeren, 

sammen med bl.a, anleggskonsulent i NSF, Marit Gjerland, og Jo Mork, som har 

bidratt mye i prosessen og byggingen av anlegget. Dette blir et flott anlegg, til 

inspirasjon for resten av ski-Norge. 
 

Det jobbes nå med den siste godkjenningsprosess i kommunen, som er en liten 

utfordring. 

  

 
Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 



SAK 10 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 

• Referat Vårmøte Langrenn 

• Neste LK-møte: Mandag 23. august 
 

• Søknadsfrist rennsøknader 2021-22: 1. september 

• Planlagte samlinger; 

 … 27-29. aug: Interkretssamling 15-16 år sammen med HSK, Mosetertoppen 

 …26-28. nov: Snøsamling 15-16 år,  Mosetertoppen 

 … høsten 2021: Dagsamlinger 11-14 år på Lygna, Gjøvik, Beitostølen, Lalm og  

                                 Lillehammer 

 

Alpint/telemark 

• Referat Vårmøte Alpint 
 

• Jobben med terminliste 2021-22 er i gang, i tett dialog med klubbene og HSK. 
 

• Gjennomført samling: 

 …  16. juni: Kveldssamling i Hafjell, pumptrack 
 

• Planlagte samlinger: 

 … 21-22. august: 61 grader nord (i regi ab LSK) 

 … 23-24. oktober: Breddesamling Juvass 

 … 20-21. november: Breddesamling Skei 

 … 18-19. desember: Fartssamling i Hafjell/Kjus (i samarbeid med NSF) 

 … 1-4. januar: Fartssamling Kvitfjell 

 … 30. april – 1.  mai: Vårsamling Gålå 

 … 23-25. juni: Sommersamling Folgefonna 
 

 

Hopp/kombinert 

• Referat Vårmøte Hopp/Kombinert 
 

• Søknadsfrist rennsøknader 2021-22: 1. september 
 

• Gjennomført samling: 

 …  28-30. mai: Camp Lillehammer, i samarbeid med NTG 

 … 2-6. august: Sommercamp i Vikersund (i regi av HSK) 
 

• Planlagte samlinger: 

 … 8-10. oktober: Høstsamling i Knyken, i samarbeid med Sør-Fron IL 
 

Ny HKK vil i tillegg jobbe fram en permanent samlingsplan for H/K, i 

samarbeid med NTG, HSK og klubbene, etter modell fra Agder/Rogaland. 

 

 

Freestyle 

• Ikke avholdt vårmøte 

• FK vil starte jobben med terminliste så snart medlemmene er på plass 
 

• Planlagte samlinger: 

 … 28. august: Jentecamp i Gausdal (i samarbeid med NOR Freeski) 

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 
 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 17. august 2021 

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/alpint/ak-moter/2019-21/osk_alpint_varmote-2021_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/hkk_varmote-2021_referat.pdf

