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ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.03.20 
 

Ellie gikk gjennom status.  

Det er spart en del kostnader pga. avlysninger/endringer ifbm. corona, LK ligger derfor an til å gå med 

overskudd for 2020, ikke underskudd på kr. 59.000, som budsjettert. Størrelsen på overskuddet 

avhenger av hvilken aktivitet vi kan legge opp til etter sommeren. 

 

Grentilskuddet, som baseres på aktivitetstall for foregående år (2019) overføres gren når tallene er 

klare, dvs. august/september. På skikretsens styremøte 16. mars ble det vedtatt at det kostnadstapet 

som kretsen er påført pga. avlyste renn og dermed reduksjon i deltakeravgifter på ca. 450.000, 

belastes styre/admin, ikke gren. Grentilskuddet vil derfor overføres i sin helhet, uten reduksjon. Vi har 

en solid EK, og styret ønsker ikke at dette skal gå utover aktiviteten i gren/klubb. 

 

 

Status TVI/regionlag 
 

Torbjørn redegjorde kort for hvilke grep som er tatt ifbm. coronakrisen og bortfall av hovedsponsor 

(Veidekke). Nå har Langrennssportens Venner varslet at de går inn med støtte, sammen med NSF/LK. 

Dette sikrer videre drift av regionlaget sesongen 2020-21.  
 

Skikretsens kostnader vil fortsatt være det samme, kr. 30.000 for laget + kr. 10.000 pr. utøver fra 

Oppland, som det er budsjettert med. 

 
 

 

VIDERE AKTIVITET 2020 
 

 

 

Sentrale føringer for aktivitet? 

Fotballforbundet har gått ut med tydelige føringer for hvordan klubbene kan gjennomføre aktivitet 

med de forutsetningene som smittevernreglene gir. Dette har ført til at mange fotballklubber er i gang 

med organisert aktivitet i mindre grupper.  

 

Hvor er Skiforbundet? Ettersom kretskontorene er midlertidig lagt ned, mangler Skiforbundet det 

org.leddet som primært følger opp bredde og klubb. Torbjørn sender en henvendelse til NSF med en 

etterlysning av sentrale føringer og at NSF også tar en aktiv rolle her. 

 

 

 



 

Rulleskirenn høsten 2020 

Skikretsen ønsker å oppfordre klubbene til å planlegge for rulleskirenn til høsten. Form og innhold må 

naturlig nok tilpasses de fortløpende retningslinjene gitt fra myndighetene, men forutsatt at det lar seg 

gjøre, er det et ønske om å arrangere renn i kretsen. Ellie sender ut informasjon til de klubbene som er 

aktuelle. 

 

Rennsøknader 2020-21 

Informasjon om dette legges normalt ut på skikretsens hjemmeside primo juni. Dette vil også bli gjort i 

år, med den informasjon som vi har på det tidspunktet. 

 

 

Interkretssamling 15-16 år 4-6. september 2020 

Birkenløpet er flyttet til denne helgen. Dersom dette lar seg gjennomføre, vil LK se på muligheten for å 

bytte helg. Da det er fortsatt er svært usikkert om Birkenløpet kan arrangeres, lar vi det bero inntil 

videre. 
 

Det kan også være at vi må justere samlingsopplegget mht. smittevernregler på det tidspunktet, dette 

følges opp når vi etter hvert vet litt mer om hvordan høsten blir. 

 

 

 

MØTER 
 

• NSF/LK Vårmøte 

Det planlegges et digitalt Vårmøte i juni der LK-lederne fra krets deltar. Dato kommer. 
 

• OSK Vårmøte 2020 

Det er ønske om at også OSK/LK arrangerer et digitalt vårmøte via Teams, onsdag 10. juni kl. 

18.00. Ellie lager invitasjon, som spres via hjemmeside, FB og epost. Det legges opp til mye 

informasjon, men deltakerne oppfordres til å sende inn spørsmål i forkant av møtet. I tillegg 

kan de bruke chat-funksjonen underveis i møtet. 

 
 

• Neste LK-møte 

… 2. eller 3. juni, litt avhengig av når NSF/LK avtaler sitt digitale vårmøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 21. april 2020 


