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PROGRAM 

 
 
Fredag 10. mai                     
 

• Kl. 17.30 Registrering 
 

• Kl. 18.00  Åpning av Tinget 
   Tingforhandlinger 

 

• Kl. 20.00  Tingmiddag 

 

 
 
Lørdag 11. mai                     
 

• Kl. 09.00  Felles innledning/vårmøte 
   Inspirasjonsforedrag med… 

 

• Kl. 11.00  Utdeling av plaketter, fat og priser 
 

• Kl. 11.45 Lunsj 
 

• Kl. 12.30  Grenvise vårmøter, langrenn og  hopp/kombinert 
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FORRETNINGSORDEN 

 

1) Tinget ledes av valgt dirigent. 

Protokoll føres av valgt sekretær. 

 

 

2) Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt. 

Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
 

Observatører og gjester uten stemmerett har talerett, på samme vilkår som 

representantene. 
 

Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i 

sakslista, settes taletiden til 6 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje 

gang.  
 

Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang og med høyst ett minutts taletid. 
 

Dirigenten kan foreslå forkorting avtaletid og strek for inntegnede taler. 

 

 

3) Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med 

organisasjonens og representantens navn. Forslag må fremmes før strek er satt. 

Forslag kan kun fremmes på saker som står på sakslista. 

 

4) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som 

NIFs lov fastsetter. 

 

5) Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med avgitte stemmer for og i mot. 

 

6) Tingprotokollen godkjennes av to tingrepresentanter, valgt av tinget til å underskrive 

protokollen.  
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SAK 1    GODKJENNING AV FULLMAKTER 

 

Skikretsstyret har kontrollert lista over representanter og fullmakter. 

Komplett deltakerliste deles ut på Skikretstinget. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantenes fullmakter godkjennes, 

til sammen xx representanter med forslag- og stemmerett. 

 

 

 

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING,  

                  SAKSLISTE OG FORRETNINGORDEN 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.  

 

 

 

SAK 3 VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 

 

Skikretsstyret foreslår følgende personer: 

• Dirigent/ordstyrer     Jan Arild Berg 

• Sekretær      Ellie Lein 

• To representanter til å signere protokoller  Velges på Tinget  

• Tellekorps (2 personer)    Velges på Tinget  

     

Styrets forslag til vedtak: 

Styrets forslag til tingets funksjonærer godkjennes. 
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SAK 4  BERETNINGER 2017-2019 

 

Se Vedlegg 1: Beretninger 2017-19   

For å gjøre resultatberetningene noe kortere, har vi valgt å begrense rapporteringen til 

Topp10 i de fleste rennene. For komplette resultatlister henvises til resultatarkivene på hhv. 

skikretsens og skiforbundets hjemmesider. 

o Styret 

o Freestyle 

o Alpint 

o Telemark 

o Hopp og kombinert 

o Langrenn 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner de framlagte beretningene for 2017-2019. 

 

 

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2017 og 2018 

 

Se Vedlegg 2: Årsregnskap for 2017 og 2018 

 

Regnskapet har vært ført av Rustad Sportsaccounting.  

Revisor for hele perioden har vært Ernst & Young. 

 

Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 349, totale inntekter kr. 4.207.503 

Årsregnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. 121.501, totale inntekter kr. 3.602.232 

 

Samlet EK for skikretsen pr. 31.12.18 er på kr. 3.986.074 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2017 med tilhørende beretninger 

Skikretstinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2018 med tilhørende beretninger 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/osk_ting-2019_beretninger-2017-19_styret-og-alle-grener.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/osk_tinget-2019_arsregnskap-2017-og-2018.pdf
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SAK 6 FASTSETTING AV LAGSKONTINGENT   

Dagens modell ble vedtatt og tatt i bruk på Skikretstinget i 1998. Kontingenten består av to 

deler; et grunnbeløp og en aktivitetsandel basert på klubbenes innrapporterte aktivitetstall i 

Idrettsregistreringen. 

 

På Skikretstinget i 2011 ble grunnbeløpet justert opp fra kr. 2.000 til kr. 2.500, mens 

aktivitetsandelen forble uendret. Dette ble videreført uten endring på Skikretstingene i både 

2013, 2015 og 2017. 

Lagskontingenten den siste tingperioden har 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 

 

Styrets forslag til vedtak: 
Skikretsstyret foreslår at lagskontingenten holdes uendret i Tingperioden 2019-21. 
 
 

 

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.  
 

I Skikretslovens §16, pkt. 10b) står det i lov vedtatt 04.05.2017 at det skal velges 4 

medlemmer og 0 varamedlemmer (i tillegg til leder og nestleder, jf. pkt. 10a).  

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. 10b) endres til følgende: 
 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 

b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

 

Se Vedlegg 3: Lov for Oppland Skikrets. Endringer er markert med rødt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til endring i lov for Oppland Skikrets godkjennes av Skikretstinget og 

oversendes NSF for endelig godkjenning. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/lov-for-oppland-skikrets_10.05.2019.pdf
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SAK 8 INNKOMNE SAKER 

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

Skikretsstyret fremmer følgende to saker: 

 

 

SAK 8.1 INNLEMMING AV TELEMARK INN I ALPINKOMITEEN 
 

Det har vært en markant nedgang i aktiviteten knyttet til Telemark i skikretsen de siste 3-4 

årene. Dette viser seg både i antall klubber med telemarksaktivitet og innrapporterte aktive 

medlemmer. Utviklingen i aktive medlemmer de siste årene har vært som følger: 
 

o Pr. 31.12.14 28 

o Pr. 31.12.15 38 

o Pr. 31.12.16 38 

o Pr. 31.12.17 19 
 

Tallene pr. 31.12.18 vil ikke være klare før august 2019, men det er ikke noe som tilsier at 

antallet har økt i 2018. 
 

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. 
 

Nå ønsker Boye å gi seg, og med bakgrunn i den lave aktiviteten ønsker skikretsstyret å 

foreslå følgende for Skikretstinget: 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner at 
 

• Telemark integreres 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.  
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SAK 8.2 ENDRING AV FORDELINGSNØKKEL GRENTILSKUDD 
 

Forutsatt at skikretstinget godkjenner at Telemark tas inn i Alpinkomiteen, ønsker styret 

også å foreslå en endring i fordelingen av grentilskudd.  
 

Det årlige grentilskuddet utgjør kr. 550.000 og fordeles 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. 
 

De siste årene har det årlige grentilskuddet til Telemark vært på ca. kr. 50.000. I 2018 ble 

det vedtatt av styret å kutte til kr. 25.000 som et engangstilfelle pga. lav aktivitet. Dette ble 

da ble fordelt på de andre grenene.  
 

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. 

 

Dagens fordelingsnøkkel (med medlemstall pr. 31.12.17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny fordelingsnøkkel:  

 

        Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2017 TOTALT 

Alpint 60 500 915 20 158 80 658 

Freestyle 60 500 521 11 478 71 978 

Hopp 60 500 439 9 671 70 171 

Kombinert 60 500 152 3 348 63 848 

Langrenn 60 500 9 189 202 426 262 926 

Telemark 0 19 419 419 

  302 500 11 235 247 500 550 000 

 

 

Styrets forslag til 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. 

 

        Flatt 55% ihht. Idrettsreg. 2017 TOTALT 

Alpint 50 417 915 20 157 70 574 

Freestyle 50 417 521 11 477 61 894 

Hopp 50 417 439 9 671 60 088 

Kombinert 50 417 152 3 348 53 765 

Langrenn 50 417 9 189 202 426 252 843 

Telemark 50 417 19 419 50 836 

 302 502 11 235 247 498 550 000 
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SAK 8.3 REVISJON AV ANLEGGSPLAN OPPLAND SKIKRETS 
 

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. 
 

Ettersom dette kun er et ledd i oppdateringen av et levende dokument, legges planen fram 

som en orienteringssak på Skikretstinget.  

 

Se vedlegg 4a: Anleggsplan, revidert versjon pr. mai 2019 

og vedlegg 4b: Anleggsoversikt 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget tar informasjonen til etterretning og godkjenner den reviderte anleggsplanen 

med tilhørende anleggsoversikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/osk_tinget-2019_anleggsplan_revisjon-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/osk_oversikt-anlegg.xlsx
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SAK 9 HANDLINGSPLAN 2017-19 

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 en ny utviklingsmodell, Skiforbundets 

Utviklingsmodell (SUM), som danner grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i 

planperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utøveren settes i sentrum, med et langsiktig utviklingsperspektiv. 
 

• Kjernevirksomheten for både klubb, krets og forbund er knyttet til 

o Trenere 

o Arrangement 

o Anlegg 
 

• I tillegg kommer øvrige rammebetingelser 

o Opplæring og utdanning 

o Kommunikasjonsarbeid 

o Økonomiske rammevilkår 

o Internasjonalt arbeid 

o Samhandling – på tvers i organisasjonen og mellom organisasjoner 

 

Se Vedlegg 4: Handlingsplan 2019-21 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner framlagte Handlingsplan for tingperioden 2019-21. 

 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/osk_tinget-2019_handlingsplan-2019-21.pdf
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SAK 10 RAMMEBUDSJETT 2020 og 2021 

Skikretsstyret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for 2020 og 2021: 
 

 BUDSJETT 2020 BUDSJETT 2021 

 inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat 

STYRE/ADMIN -1 690 000 1 790 000 100 000 -1 690 000 1 800 000 110 000 

Lagskontingenter -400 000   -400 000 -400 000   -400 000 

Deltakeravgift renn -900 000   -900 000 -900 000   -900 000 

Momskompensasjon -180 000   -180 000 -180 000   -180 000 

Sponsorinntekter 0   0 0   0 

Medlemstilskudd NSF -35 000   -35 000 -35 000   -35 000 

Andre tilskudd -150 000 150 000 0 -150 000 150 000 0 

Renteinntekter -25 000   -25 000 -25 000   -25 000 

Grentilskudd   550 000 550 000   550 000 550 000 

Lønnskostnad adm.sjef   100 000 100 000   100 000 100 000 

Andre lønnskostnader   320 000 320 000   340 000 340 000 

Drift kretskontor   240 000 240 000   240 000 240 000 

Drift kompetansestilling   180 000 180 000   180 000 180 000 

Drift kretsstyre   150 000 150 000   150 000 150 000 

Profilering/gaver m.m.   40 000 40 000   40 000 40 000 

Skitinget 2020 Ålesund   60 000 60 000   0 0 

Skikretstinget 2021     0   50 000 50 000 

 

Styret foreslår et rammebudsjett som gir 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. 260.000)  og 2019 (kr. 320.000). Dette skyldes at deltakeravgift renn økes 

med kr. 5 pr. deltaker f.o.m. sesongen 2019-20, hvilket vil medføre en inntektsøkning på ca. 

200.000 for skikretsen. 
 

Med bakgrunn i denne styrkingen av skikretsens inntekter, samt den gode jobben som 

skiutvikler Silje Knox når er i gang med, ønsker skikretsstyret å be om skikretstinget om 

fullmakt til å vurdere og evt. gjennomføre en økning av Siljes stillingsprosent i løpet av 

tingperioden. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner rammebudsjett for 2020 og 2021. 
 

Skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å utvide stillingen 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 11  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 legger fram sin innstilling til styre inkl. grenledere på Skikretstinget 

Leder av grenkomiteene velges på Skikretstinget, jf. innstilling. 

Det nye styret ber om fullmakt fra Skikretstinget til å oppnevne grenkomiteenes medlemmer, 

jf. loven for Oppland Skikrets, § 18. 

 

 

Valg av Kontrollkomité 

Valgkomiteen legger fram sin innstilling til Kontrollkomité på Skikretstinget 

 

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. 

 

Valg av ny valgkomité 

Det er avtroppende styre som innstiller til ny valgkomité, innstilling legges fram på 

Skikretstinget. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Nytt styre velges ihht. valgkomiteens innstilling,  

påtroppende styre får fullmakt til å finne og utnevne ny leder av Telemarkkomiteen. 

 

Kontrollkomité velges ihht. valgkomiteens innstilling 

Ny valgkomité velges ihht. styrets innstilling 

Påtroppende styre får fullmakt til oppnevne medlemmer i grenkomiteene 

Påtroppende styre får fullmakt til å utnevne representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og 

Fagmøter i NSF. 


