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ÅPNING

Leder i Oppland Skikrets, Audun Skattebo, ønsket alle tingdelegater, observatører og andre
gjester velkommen. Skipresident Erik Røste ønsket velkommen på vegne av Norges Skiforbund,
Alexander Eriksson ønsket velkommen på vegne av Oppland Idrettskrets.

SAK i Godkjenning av fullmakter

Tingdelegater medforslags- og stemmerett:

Audun

Trine S.
Kjetil

Sandra Lyngstad
Torger
Gorm
Torbjørn Broks
Boye Olav

Erland K.
Kristian
Andreas

Renate
Anders
Lillann
Elling
Sigrid
Marthe Sofie L.
May Kristin
Jon Erik

Alexander
Pernilla
Magnus
Gjørid
Stein

Skattebo

Stenberg

Dahlen

Hennum

Fenstad

Johansson
Pettersen
Skøre

Husom
Nordlunde
Holen

Segtnan

Wold

Gulbrandsen
Langedal
Snuggerud
Foss
Lønseth
Rønning
Eriksson
Egedius
Aass
Berge
Plukkerud
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Skikretsstyret
Skikretsstyret
Skikretsstyret

Skikretsstyret
Skikretsstyret
Skikretsstyret
Skikretsstyret
Skikretsstyret

Dombås IL
Follebu Skiklubb
Gausdal Skilag
Gausdal Skilag
Gausdal Skilag
Gran IL
Gjøvik Skiklubb
Gjøvik Skiklubb
Gjøvik Skiklubb
Lensbygda Sportsklubb
Lillehammer Skiklub
Lillehammer Skiklub
Vind IL

Østre Toten Skilag
ØTI Hafjell Alpint
Øyer-Tretten IF

,»



Observatører med talerett:

Ragnhild
Robert
Anne Karen
Jan Arild
Silje
Ellie

Gjester:

Erik

Soleng
Granseth
Olsen
Berg
Knox
Lein

Røste

Vind IL/ OSK Langrennskomite
Lillehammer Skiklub/ OSK Langrennskomite
Svea Skilag
Etnedal Skilag, Tingdirigent
Oppland Skikrets, skiutvikler
Oppland Skikrets, administrasjonssjef

NSF, Skipresident

Vedtak:
Representantenes fullmakter godkjennes,
til sammen 24 representanter med forslag- og stemmerett.

SAK 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og
forretningsorden

Vedtak:
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

SAK 3 Valg av tingets funksjonærer

Skikretsstyret foreslo følgende personer:

• Dirigent/ordstyrer Jan Arild Berg

• Sekretær Ellie Lein

• To representanter til å signere protokoll Stein Plukkerud, øyer-Tretten IF

May Kristin Lønseth, Lensbygda SK

• Tellekorps (2 personer) Gjørid Berge, øyer-Tretten IF

Erland Husom, Dombås IL

Vedtak:

Styrets forslag til tingets funksjonærer ble enstemmig vedtatt.
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SAK 4 Beretninger 2017-2019

Beretninger inkl. resultater ble gjennomgått punktvis av ordstyrer.
Det var ingen kommentarer knyttet til noen av beretningene.

Vedtak:
Beretninger inkl. resultater for 2017-2019 ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Årsregnskap 2017 og 2018

Adm.sjef Ellie Lein gjennomgikk årsregnskapene for begge år, bl.a. nøkkeltall, avdelingsvise
oversikter og gjennomgang av egenkapital.

Årsregnskapene omfatter også styrets beretninger for regnskapsårene, revisjonsberetninger og
kontrollkomiteens beretninger.

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

Vedtak:
Framlagte årsregnskap inkl. beretninger for 2017 og 2018 ble enstemmig godkjent.

SAK 6 Fastsetting av lagskontingent 2019-21

Lagskontingenten har de siste fire tingperiodene vært som følger:

• Grunnbeløp på kr. 2 500 pr. medlemsklubb
• Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 medlemmer
• Kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer

Styret foreslår å opprettholde samme satser i Tingperioden 2019-21.
Ingen kommentarer fra Tingdelegatene.

Vedtak:
Styrets forslag om å holde lagskontingenten uendret for Tingperioden 2019-21 ble enstemmig
vedtatt.
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SAK 7 Lov for Oppland Skikrets

Skikretsen har blitt pålagt av Lov- og påtaleutvalget i NSF om å gjøre endringer i skikretsloven i
tråd med NIFs basislovnorm. Adm.sjef Ellie Lein gjorde kort rede for endringen.

I Skikretslovens §16, pkt. lob) står det i lov vedtatt 04.05.2017 at det skal velges 4 medlemmer og
o varamedlemmer (i tillegg til leder og nestleder, jf. pkt. ioa).
Ifølge NIFs basislovnorm skal  det velges min. 2 varamedlemmer.

Skikretsstyret foreslår derfor å justere antall styremedlemmer fra 4 (i tillegg til leder og
nestleder) til 2, og legge til 2 varamedlemmer. Valgte varamedlemmer vil bli innkalt til alle
styremøter på lik linje med ordinære styremedlemmer. De vil også ha full talerett på alle
styremøter, men vil ikke kunne stemme med mindre de stiller på vegne av et fraværende
styremedlem.

Skikretsens lov §16, pkt. lob) endres til følgende:

10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Ingen kommentarer fra Tingdelegatene til foreslått lovendring.

Vedtak:
Framlagte forslag til endring i lov for Oppland Skikrets ble enstemmig godkjent og oversendes
NSF for endelig godkjenning.

SAK 8 Innkomne saker

Det har ikke kommet inn noen saker til Skikretstinget fra klubbene.

Skikretsstyret fremmet følgende tre saker:

SAK 8.i Innlemming av Telemark i Alpinkomiteen

Leder Audun Skattebo innledet i saken.

Det har vært en markant nedgang i aktiviteten knyttet til Telemark i skikretsen de siste 3-4 årene.
Det har også vært vanskelig å rekruttere frivillige til å sitte i skikretsens telemarkkomite. Dette
medførte at Boye Skøre, som i utgangspunktet sa nei til gjenvalg som leder i Telemarkkomiteen
på Skikretstinget 2017, likevel valgte å ta to nye år, da valgkomiteen ikke hadde klart å finne en
erstatter. Men det har vært utfordrende å finne medlemmer til komiteen, som har vært tilnærmet
ikke-fungerende i tingperioden 2017-19.
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Med bakgrunn i den lave aktiviteten foreslo skikretsstyret å innlemme Telemark i Alpinkomiteen,
men med noen føringer for representasjon og økonomi, jf. med vedtak under.

Ingen kommentarer fra Tingdelegatene.

Vedtak:
Skikretstinget godkjente enstemmig at

• Telemark innlemmes i alpinkomiteen, dvs. telemark som egen komite opphører

• Skikretstinget velger en person som representerer telemark/randonee i alpinkomiteen,
vedkommende innstilles av valgkomiteen

• De økonomiske midlene tilknyttet Telemark, dvs. EK pr. 31.12.18, øremerkes bruk til
Telemarksaktivitet og føres som et separat prosjekt i skikretsens regnskap.

SAK 8.2 Endring av fordelingsnøkkel grentilskudd
Leder Audun Skattebo innledet i saken, som henger sammen med sak 8.1.

Det årlige grentilskuddet utgjør kr. 550.000 og fordeles etter følgende fordelingsnøkkel, vedtatt
på Skikretstinget i 2013:

• 55% fordeles flatt, fordelt i like deler til alle grener

• 45% fordeles etter antall registrerte medlemmer pr. 31.12. året før.

Ettersom det har vært liten aktivitet de siste årene, har Telemark lagt seg opp en egenkapital på
kr. 252.140 pr. 31.12.18. Styret ser ingen grunn til at denne egenkapitalen må bygges opp
ytterligere, det er heller en fordel å bruke av denne i årene som kommer.

Ingen kommentarer fra Tingdelegatene.

Vedtak:
Skikretstinget vedtar at Telemark tas delvis ut av fordelingsnøkkelen f.o.m. regnskapsåret 2020,
gjennom at de kun får tilskudd basert på antall medlemmer, IKKE det flate tilskuddet.
Ordningen evalueres på Skikretstinget 2021.
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SAK 8.3 Revisjon anleggsplan Oppland Skikrets

Tingdirigent Jan Arild Berg innledet kort i saken og åpnet opp for innspill fra salen.
Leder Audun Skattebo ga honnør til Kjetil Dahlen for den jobben som er gjort.

Skikretsens anleggsplan ble lagt fram og godkjent på Skikretstinget i 2015.
Anleggsplanen er tenkt å være et levende dokument, med fortløpende oppdateringer og
justeringer tilpasset den virkelig idrettsverden. På den måten kan den også presenteres som et
godt underlag for de prioriteringer som skal gjøres både av skikrets, idrettskrets, kommune og
fylkeskommuner.

Skikretsens anleggsutvalg ved leder Kjetil Dahlen har nå gjennomført en grundig revisjon av
anleggsplanen. Denne revisjonen innebærer primært en oppdatering på begrep, kobling til
Skipolitisk dokument (SPD) 2016-20, rydding og sammenslåing av noen kapitler, samt en
oppdatering av anleggsoversikten.

Følgende hadde ordet i saken: 

o Audun Skattebo: Skikretsen har initiert en god dialog med Oppland Idrettskrets mht.
etablering av et anleggsutvalg, som blir ekstra viktig inn mot den nye
Innlandet Fylkeskommune og deres føringer mht. anleggspolitikk. Viktig
at dette følges opp av nytt styre.

o Torbjørn Broks Pettersen: Side 3, fjerne intern kommentar under pkt. 6.1.2.

o Stein Plukkerud: Mosetertoppen bør legges til under Pkt. 7.5.3.1 Rulleskianlegg.

o Torbjørn Broks Pettersen: Pkt. 7.5.2.2, oversikt over ordinære anlegg langrenn, må
korrigeres mht. FIS- og WC-godkjenning.

o Kjetil Dahlen: Endringer vil bli gjort.

Vedtak:
Skikretstinget tar informasjonen til etterretning og godkjente den reviderte anleggsplanen, med
tilhørende anleggsoversikt, med de korrigeringene som har blitt spilt inn på Tinget.
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SAK 9 Handlingsplan 2019-21

Nestleder Trine S. Stenberg innledet i saken.

Handlingsplanen 2017-19 for Oppland Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD),

som ble vedtatt på Skitinget i Trondheim i mai 2016. Ettersom SPD ble videreført uten endringer

på Skitinget 2018 i Stavanger i 2018, ser skikretsstyret det som mest hensiktsmessig å videreføre

grunnlaget som ligger i kretsens eksisterende handlingsplan inn i ny tingperiode, som

Handlingsplan 2019-21.

Målsettingene er gjennomgått, endret og konkretisert. Innenfor innsatsområdene i SPD er det

prioritert og valgt ut konkrete nivåer som skal satses på de neste to årene. Tiltak for å nå disse

målene konkretiseres av det nye styret og de ulike grenkomiteene.

Skipolitisk dokument (SPD) bygger på Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM), som danner

grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i planperioden.

Kankrnr«. på
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Følgende hadde ordet i saken: 

o Renate Segtnan: Spørsmål til hva som er gjort og tenkes gjort mht. kostnadsreduserende
tiltak?

o Trine S. Stenberg: Bl.a. bruktsalg, byttedager og fluorforbud i aldersbestemte klasser,
men her kan det helt klart gjøres med.

o Magnus Aass: Forslag til kjøp-salg-bytte-sider på Facebook

o Alexander Eriksson: Jobbe med etablering av enda flere kommunale utlånsbanker

o Ellie Lein: Flere klubber har redusert/fjernet treningsavgift for de aller yngste

o Renate Setgnan: Kan skikretsen være en pådriver til reduserte priser for barn/unge i
kommersielle skianlegg, jf. med Gausdal?

o Magnus Aass: Idrettsrådet i Østre Toten har jobbet for en kommunalt ansatt
idrettskonsulent, som nå er på plass og er verdt sin vekt i gull.

o Andreas Holen: En av de store kostnadsdriverne for klubb er drift av anlegg, viktig at det
jobbes for at momskompensasjonen opprettholdes og forbedres.

o Kjetil Dahlen: Presiserer at HP 2019-21 setter opp hovedmål for perioden. Det er opp til
styre og grenkomiteene og plukke ut prioriterte mål og å definere tiltak.

Vedtak:
Skikretstinget framlagte Handlingsplan for tingperioden 2019-21 ble enstemmig godkjent.
Innspillene tas med i det videre arbeidet med å fastsette tiltak i skikretsens styre og grenkomiteer
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SAK 10 Rammebudsjett 2020 og 2021

Leder Audun Skattebo presenterte styrets forslag til rammebudsjett som viser et underskudd på
hhv. 100' i 2020 og 110' i 2021. Budsjett for grenkomiteene godkjennes av styret.

På Skikretstinget 2017 fikk skikretsstyret gjennom vedtaket om 4-årig 50% prosjektstilling som
skiutvikler 2017-21, også fullmakt til å budsjettere med underskudd i samme periode.

I rammebudsjettene for 2020 og 2021 er de budsjetterte underskuddene betraktelig mindre enn
for 2018 (kr. 260') og 2019 (kr. 320'). Dette skyldes at deltakeravgift renn økes med kr. 5 pr.
deltaker f.o.m. sesongen 2019-20, som vil medføre en inntektsøkning på ca. 200' for skikretsen
pr. år.

Med bakgrunn i denne styrkingen av skikretsens inntekter, samt den gode jobben som skiutvikler
Silje Knox nå er i gang med, ønsker skikretsstyret å be skikretstinget om fullmakt til å vurdere og
evt. gjennomføre en økning av Siljes stillingsprosent i løpet av tingperioden.

Følgende hadde ordet i saken: 

o Andreas Holen: Hvorfor øke deltakeravgiften når skikretsen har så god økonomi?

o Audun Skattebo: Denne økningen ble vedtatt på Skitinget 2018 og gjelder alle kretser.
Startkontingent (klubbens inntekt) vil bli økt tilsvarende + litt til.

o Magnus Aass: Greit å budsjettere med underskudd så lenge EK er solid og pengene går til
aktivitet.

o Jon Erik Rønning: Hvordan reflekteres Handlingsplanen i det framlagte rammebudsjettet?

o Torbjørn Broks Pettersen: Styre og grenkomiteer vil jobbe for å konkretisere målene i HP i
tiltak, som feks. tilskudd til små snøkanoner. Det er penger i
budsjettet til slike tiltak.

o Jon Erik Rønning: Hva kan skikretsen gjøre for å bidra til økt skiaktivitet i alle aldre ute i
klubb. F.eks. med prosjektmidler?

o Ellie Lein: Gjorde kort rede for historikken vedr. prosjektmidler og etableringen av
stillingen som skiutvikler og drifts- og aktivitetsmidler knyttet til denne, som
erstattet potten med prosjektmidler. Klubbene oppfordres til å bruke Silje!

o Pernilla Egedius: Viktig å ikke tenke enkelttiltak på dette nivået, men heller hvordan vi kan
bygge noe som skaper vekst og utvikling på sikt.

o Audun Skattebo: Ettersom foreslått rammebudsjett ligger godt innenfor de rammene som
Tinget ga i 2017, særlig pga. styrkingen av økonomien gjennom økt
deltakeravgift, foreslår styret å legge til en ekstra linje i rammebudsjettet
for begge årene, merket ̀Prosjektmidler rekruttering' på kr.150.000.
Midlene administreres av skikretsstyret.

Vedtak:
Styrets framlagte forslag til rammebudsjett for 2020 og 2021 ble godkjent, med et tillegg for
begge år som heter «Prosjektmidler rekruttering» på kr. 150.000 pr. år. Midlene administreres
av skikretsstyret.

Skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å utvide stillingsprosenten som skiutvikler fram til
2021 dersom de gjennom grundig evaluering av behov og økonomi anser det som en riktig og god
løsning.
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SAK ii Valg

Valgkomiteen har i tingperioden bestått av:

• Leder Pål Vist Gjøvik Skiklubb
• Medlem Kristian Nordlunde Follebu Skiklubb
• Medlem Linda Svendsrud Gausdal Skilag
• Varamedlem Gro Jensen Svea Skilag

Valg av styre og grenkomiteer

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til nytt styre for tingperioden 2019-21:

Leder Kjell Berge Melbybråten Øystre Slidre IL ny
Nestleder Kjetil Dahlen Søre Ål IL opprykk
Styremedlem Anne Karen Olsen Svea Skilag ny
Styremedlem Pål Vist Gjøvik Skiklubb ny
Varamedlem Espen Moltubakk Lillehammer SK ny
Varamedlem Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb ny

Styremedlem/leder LK Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF gjenvalg
Styremedlem/leder HKK May Kristin Lønseth Lensbygda SK ny
Styremedlem/leder FK Torger Fenstad Gausdal Skilag gjenvalg
Styremedlem/leder AK Ole Kristian Kirkerud Lillehammer SK gjenvalg

I tillegg innstiller de som medlem i Alpinkomiteen på vegne av Telemark, ref. vedtak sak 8.1.

Telemark/medlem AK Anne Cathrine Heggheim IL Kolbukameratene ny

Vedtak:
Valgkomiteens stilling til nytt styre for Tingperioden 2019-21 ble enstemmig valgt,
leder og nestleder hver for seg og resten samlet.

Valgkomiteens innstilling til medlem i AK på vegne av telemark ble enstemmig valgt.
Påtroppende styre får fullmakt til å oppnevne medlemmer i grenkomiteene.

Valg av Kontrollkomite

Valgkomiteen har følgende innstilling:
Medlem Olav Olstad Vestringen IL gjenvalg
Medlem Tor Ulsaker Ødegaard Nordre Land IL gjenvalg
Varamedlem Jan Arild Berg Etnedal Skilag gjenvalg
Varamedlem Marit Stensvold Berntsen Nordre Land IL gjenvalg

Vedtak:
Valgkomiteens stilling til kontrollkomite for Tingperioden 2019-21 ble enstemmig valgt.
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Valg av representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og Fagmøter i NSF
Valgkomiteen ber Skikretstinget om å gi påtroppende styre fullmakt til å utnevne representanter
stil Skitinget og Idrettskretstinget.

Vedtak:
Påtroppende styre får fullmakt til å utnevne representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og
Fagmøter i NSF.

Valg av ny valgkomite 

Det er avtroppende styre har følgende innstilling til valgkomite for tingperioden 2019-21:

Leder Boye Skøre Vang IL telemark ny
Medlem Lars Håvard Meli Svea Skilag langrenn ny
Medlem Jørn Bekkelund Søre Ål IL hopp/kombinert ny
Varamedlem Marianne Sletten Sel IL langrenn ny

Vedtak:

Styrets stilling til valgkomite for Tingperioden 2019-21 ble enstemmig valgt.

Ellie Lein

sekretær

Ør\sek
~ ay Kristin Lønseth
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