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FORRETNINGSORDEN 

 

1) Tinget ledes av valgt dirigent. 

Protokoll føres av valgt sekretær. 

 
2) Representantene tegner seg på taleliste ved å benytte håndsopprekking-symbolet i Teams. 

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

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 via chat-funksjonen i Teams, undertegnet med 

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

kun fremmes i 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) Valg vil bli gjennomført skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes 

krav om det. Dette gjøres da anonymt via Questback, som kjøres via epost. 

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

 
7) 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 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    Pål Erik Heimstad, Innlandet Idrettskrets 

• 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 2019-2021 

 

Se Vedlegg 1: Beretninger 2019-21 

For å gjøre resultatberetningene noe kortere, har vi valgt å begrense rapporteringen til Topp 10 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 2019-2021. 

 

 

SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2019 og 2020 

 

Se Vedlegg 2: Årsregnskap for 2019 og 2020 

 

Regnskapet har vært ført av Rustad Sportsaccounting.  

Revisor for hele perioden har vært Ernst & Young. 

 

Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 160.589, totale inntekter kr. 3.850.328 

Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 95.563, totale inntekter kr. 2.702.236 

 

Samlet EK for skikretsen pr. 31.12.20 er på kr. 4.242.227 

Reduksjonen i inntekter i 2020 kan i hovedsak tilskrives avlyst aktivitet pga. koronapandemien og 

nedstengingen av Norge 12. mars 2020.Ettersom vi hadde normal sesong i januar og februar 2020, 

klarte vi likevel å gå med overskudd i 2020.  

Vinteren 2020-21 ble et flertall av skirennene avlyst pga. korona, bl.a. alle de store turrennene, det 

forventes derfor et stort underskudd i regnskapsåret 2021, som skal behandles på Skikretstinget 2023.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2019 med tilhørende beretninger 

Skikretstinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2020 med tilhørende beretninger 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/osk_ting-2021_beretninger-2019-21_styret-og-alle-grener.pdf
https://nskiforbund-my.sharepoint.com/personal/ellie_lein_skiforbundet_no/Documents/SKIKRETSTING/Kretsting%202021/Tingdokumenter/Beretninger
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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 Samordnet 

rapportering. 

 

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, 2017 og 2019. 

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 2021-23. 
 
 

 

 

 

SAK 7 LOV FOR OPPLAND SKIKRETS 

 

Det foreligger ingen lovendringer som krever godkjenning av Skikretstinget. 

 

 

 

SAK 8 INNKOMNE SAKER 

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

 

Skikretsstyret fremmer følgende sak: 
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SAK 8.1 VIDEREFØRING AV KOMPETANSESTILLING 
 

Med bakgrunn i skikretsens gode økonomi vedtok Skikretstinget 2015 å opprette en 2-årig 

kompetansestilling i 50% stilling. Skikretstinget 2017 vedtok å videreføre stillingen for 4 nye år.  

 

Med dette har skikretsen ønsket å bidra ekstra i kompetansearbeidet ut mot klubbene. Stillingen 

finansieres delvis av oppspart EK, delvis over ordinært budsjett. Nå ser vi at skikretsens solide 

økonomi har medført at det er tatt svært lite av EK, den er sågar blitt styrket med drøye 500.000 

siden 2015. 

 

Styret ønsker nå å videreføre stillingen i ytterligere 4 år, fram til 2025. 

 

Vi har hatt 3 skiutviklere; først Jo Mork, deretter Martin Galleberg, før Silje Knox tiltrådte desember 

2017. Hun sluttet i jobben 1. april 2021 og stillingen er p.t. ubesatt, men vil utlyses på nytt dersom 

Skikretstinget vedtar å videreføre stillingen nye 4 år. 

 

Gjennom «Skiutvikleren» har skikretsen arbeidet i henhold til handlingsplanen og igangsatt tiltak og 

møteplasser, og har økt sin bistand overfor klubbene. Det har tatt litt tid å finne fram til arbeidsform, 

men vi opplever at vi de siste to årene har klart å pense oss inn på riktig spor: Vi når aller best ut til 

klubbene gjennom aktivitet. Det er gjort gjennom to konkrete prosjekt: 

 

o Prosjekt Utstyrspakker 

Vi lyste ut 10 utstyrspakker til skileik inkl. 2 inspirasjonskvelder.  

20 klubber søkte, alle ble innvilget. Alle pakkene er delt ut, de siste inspirasjonskveldene 

vil bli gjennomført høsten 2021. 
  

o ABC basisanlegg/skileik/langrennscross 

Gjennom 5 regionale webinarer med påfølgende befaringer og rapporter, nådde vi ut til 

nådde vi ut til drøyt 20 klubber og besøkte totalt 14 skianlegg.  

 

Suksessen med å ha en egen skiutvikler på kretsnivå har ført til at NSF ved Skistyret på Skitinget 2021 

vil fremme et forslag om å opprette 5 stillinger som ‘skiklubbutviklere’, som skal fordeles på de 16 

skikretsene. Finansieringen av disse skal deles mellom forbund og krets. Tanken er at Hedmark og 

Oppland skal dele på en 100% stilling.  
 

Ettersom Skitinget gjennomføres etter Skikretstinget, ønsker skikretsstyret å foreslå en videreføring 

av kompetansestillingen i 50% stilling i nye 4 år, uavhengig av hva Skitinget vedtar i juni. Dette vil 

medføre at skikretsen budsjetterer med underskudd inntil kr. 200.000 pr. år de neste 4 årene. 
 

Kostnadene knyttet til kompetansestillingen omfatter lønnskostnader på kr. 330.000 + drifts-

/aktivitetskostnader på kr. 100.000, totalt kr. 430.000. Dette medfører rammebudsjett for 2022 og 

2023 med budsjetterte underskudd på kr. 160.000 begge år. 
 

Dersom det blir vedtatt å ansette skiklubbutviklere etter Skistyrets modell, vil skikretsens 

kompetansestilling integreres med denne. Kostnadene for kretsen vil da også reduseres.  

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner en videreføring av kompetansestilling som en fireårig prosjektstilling fra 

høsten 2021. Dette medfører at det kan budsjetteres med underskudd inntil kr. 200.000 de neste fire 

åren. Dersom Skitinget 2021 vedtar etablering av skiklubbutviklere i krets, vil skikretsens stilling 

integreres i denne. 
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SAK 9 HANDLINGSPLAN 2021-23 

Handlingsplanen 2019-21 for Oppland Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD), som 

ble vedtatt på Skitinget i Trondheim i mai 2016 og videreført uten endringer på Skitinget 2018 i 

Stavanger. Ettersom Skitinget 2020 i Ålesund ble utsatt til 2021, foreligger det p.t. ikke noe nytt SPD. 

Skikretsstyret ser det derfor som mest hensiktsmessig å videreføre grunnlaget som ligger i kretsens 

eksisterende handlingsplan inn i ny tingperiode, som Handlingsplan 2021-23. 
 

Målsettingene er gjennomgått av skikretsstyret. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 2021-23 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner framlagte Handlingsplan for tingperioden 2021-23. 

 

 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/osk_handlingsplan-2021-23.pdf
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SAK 10 RAMMEBUDSJETT 2022 og 2023 

 

 BUDSJETT 2022 BUDSJETT 2023 

 inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat 

STYRE/ADMIN -1 710 000 1 870 000 160 000 -1 710 000 1 870 000 160 000 

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

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

Momskompensasjon -200 000   -200 000 -200 000   -200 000 

Sponsorinntekter 0   0 0   0 

Medlemstilskudd NSF -30 000   -30 000 -30 000   -30 000 

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

Renteinntekter -30 000   -30 000 -30 000   -30 000 

Grentilskudd   550 000 550 000   550 000 550 000 

Prosjektmidler   150 000 150 000   150 000 150 000 

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

Lønnskostnad komp.stilling   330 000 330 000   350 000 350 000 

Drift kretskontor   230 000 230 000   230 000 230 000 

Drift/aktivitet kompetansestilling   100 000 100 000   100 000 100 000 

Drift kretsstyre   150 000 150 000   150 000 150 000 

Profilering/gaver m.m.   50 000 50 000   50 000 50 000 

Skitinget 2022 Molde   60 000 60 000   0 0 

Skikretstinget 2023     0   40 000 40 000 

 
 

Skikretsstyret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for 2022 og 2023:  

Styret foreslår et rammebudsjett som gir underskudd på 160.000 begge år. 

Budsjett for grenkomiteene godkjennes av styret. 

 

 

Dette rammebudsjettet forutsetter at pandemien er over, og at vi er tilbake på normalt aktivitetsnivå 

ved inngangen til 2022. 
 

Det forutsetter også at Skikretstinget vedtar en videreføring av kompetansestillingen, jf. sak 8.1. I 

dette vedtaket inngår også en fullmakt til å budsjettere med underskudd inntil kr. 200.000 i samme 

periode.  

 

Skikretsstyret foreslår også å videreføre prosjektmidler på kr. 150.000 pr. år, som ble tatt inn i 2020 

og 2021 etter forslag fra Skikretstinget i 2019. Disse midlene er tett tilknyttet stillingen som 

skiutvikler. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretstinget godkjenner rammebudsjett for 2022 og 2023. 
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SAK 11  VALG 

 
Valgkomiteen har i tingperioden bestått av: 

• Leder   Boye Skøre    Vang IL 

• Medlem  Jørn Olav Bekkelund  Søre Ål IL 

• Medlem Lars Håvard Meli  Svea Skilag 

• Varamedlem Marianne Sletten  Sel IL 

 

Valg av styre og grenkomiteer 

Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre for tingperioden 2021-23: 

Leder    Kjetil Dahlen   Søre Ål IL  opprykk 

Nestleder   Ine Wigernæs   Øystre Slidre IL  ny 

Styremedlem   Anne Karen Olsen  Svea Skilag  gjenvalg 

Styremedlem   Sigrid Snuggerud  Gjøvik Skiklubb  gjenvalg 
 

Varamedlem   Espen Moltubakk  Lillehammer Skiklub gjenvalg 

Varamedlem   Lillan Gulbrandsen  Gran IL   ny  
 

Styremedlem/leder LK  Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF  gjenvalg 

Styremedlem/leder HKK May Kristin Lønseth  Lensbygda Sportsklubb gjenvalg 

Styremedlem/leder FK  Torger Fenstad   Gausdal Skilag  gjenvalg 

Styremedlem/leder AK  Navn legges fram på tinget   

 

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 Kontrollutvalg 

Valgkomiteen har følgende innstilling:       

Leder   Olav Olstad   Vestringen IL         gjenvalg 

Medlem  Tor Ulsaker Ødegaard  Nordre Land IL        gjenvalg  

Varamedlem  Marit Stensvold Berntsen Nordre Land IL       gjenvalg 

Varamedlem  Jan Arild Berg   Etnedal Skilag    gjenvalg 

 

 

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. 
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Styrets forslag til vedtak: 

Nytt styre velges ihht. valgkomiteens innstilling 

Kontrollutvalg 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. 

 


