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Leder, Gudbrand Bakke ønsket velkommen til Tinget. Han ønsket velkommen til representanten fra
Norges Skiforbund. Han viser til en særdeles spesiell sesong med minimalt av konkurranser grunnet
Covid 19 pandemien. Han roser klubbene for på tross av dette har vært fleksible og lagt til rette for
god trening internt i klubbene.

Deretter ga lederen ordet til visepresidenten i styret i Norges Skiforbund Eva Tine fuis-Johannesen.

Helt til slutt viste visepresidenten en film fra sesongens internasjonale mesterskap hvor Norge tok
mange medaljer.

Skikretsleder Gudbrand Bakke overtok så ordet og informerte om at årets heder til kretsens utøvere vil
bli utført under høstmøtet. Gudbrand takker klubbene for å ha gjort en veldig innsats for å holde
aktiviteten i gang og tenke alternative løsninger. Han oppfordrerkiubbene til å arrangere konkurranser
før jul og viser til at det både blir rulleskicup for yngre oslo løpere regionscup på rulleski for jr
utøvere.
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Visepresident i Norges skiforbund (NSF), takket for innbydelsen og hilste til Tinget. Riis-Johannesen
sier at man ikke kommer utenom å nerme konsekvensene av pandemien hvor bare 5 renn ble arrangefi
i Oslo denne sesongen; to alpine, 1 Norgescuprenn i hopp, 1 Norgescup kombinert og et
Norgescuprenn i Freeski. Hun forteller om at aktivitetstallene både nasjonalt og i Oslo har gått ned,

men at det ikke er store tall sett i lys av at svært mye av idretten har vært nedstengt. Til slutt roste hun
klubbene for den kreativiteten de har utvist.
Hun fortalte om Skiforbundets argumentering overfor Regjeringen som resulterte i en TV debatt. Her
viste Skiforbundet til at uteidrett ikke smitter på samme vis som irureidrett, en påvirkning som i
ettertid gav skiidretten mulighet til å drive mer aktivitet. Hun nevnte også de viktige tiltakspakkene
som har vært viktige for å idretten å holde seg på bena økonomisk. Til slutt orienterte hun om
Strategidokumentet til NSF 2021-2024 som bærer visjonen «Skiglede for alle». Den har 3 hoved
utviklingsfokus; aktivitet, anlegg og arrangement. Det skal satses på klubbutvikling ved å engasjere 5
skiklubbutviklere ute i kretsene.



1. GODKJENNING AV FULLMAKTER
Det møtte i alt 26 stemmeberettigede representanter inkl. styremedlemmene.

2. GODKJENNING AV SAI§LISTE
Sakslisten godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og leder erklærte Tinget for lovlig satt.

3. VALGAV:

Valg av dirigent, sel,cetærer og to representanter til å underskrive protokollen:

Valg av dirigent: Toril Vik (grunnet digrtalt møte enklestvar å,ha en fra administrasjonen som ble
valgt som dirigent)

Sel«etærer: Tove Andersen og Ann-Kristin Sætre

Til å undersl«ive protokollen: Magne Brenden og Sabine Mer§

4. ÅnsnnnrrwrNc
Årsberetrin g 20 19 -2020
Årsb eretnin g 2020 -202 I
Årsberetningen for 2019-2020 ble kort oppsummert ved at Skil«etsen fikk giennomført samtlige renn
Med noen ffi unntak i alpint i slutten av sesongen da pandemien brøt ut.
2020 -202L ble kort oppsummert ved at detble kun gjennomført 4 renn av Oslo klubber, 2 FIS
alpinrenn i SNØ og 2 nasjonale i hopp og freeski.

Ingen kommentarer på Årsberetningen

Vedtak: Begge Beretninger godkj ent.

5. REVIDERT REGNSKAP
Administrasjonssjef Toril Vik redegjorde kort for regnskapet2019. Hun viste til at det er en endring i
presentasjonen av regnskap et ka 2019 ved at lønn fra NSF ti1 administrasjonssjef er tatt ut av
regnskapet. Vik redgjorde for 2020 regnskapet. Vik orientere om at Skil«etsen leier ut
administrasionskonsulententen til klubben Rustad i en mindre prosent og at dette vises i inntekter
under lønnsposten til kretsen. Kretsen har hatt økt inntekt/kostnad i 202A i forhold til budsjett, ved at

det har vært større aktivitet, deriblant kurs.
På tross av en dårlig vinter i 2020 så har kretsen en god økonomi og det ble fordelt godt med midler til
grenene. Vik kommenterer at i Revidert regnskap 2020ble ParaAlpin prosjektet driftet i første del av
året og dermed er det ført inntekter/kostander på prosjektet selv om det ikke kommer frem i budsjettet

Kontrollkomiteen har vurdert Årsberetningene og revidert regnskaper og konkluderer med god orden
og drift. Revisjonsfirmaet har revidert regnskapene og konkludert med god orden og økonomisk
oversikl.

Vedtak. Regnskap for 2019 og2020 med fordeling av overskudd god§ent.

6. STRATEGIDOKUMEI.{T 202 1-2027
Skikretsens Strategidokument bygger på tidligere handlingsplan og på NSF sitt kommende
strategidokument «Skiglede for alle» som legges frem på Skitinget 12. jlumi 2021. S§net skal med
bakgrunn i Strategidokumentet utarbeide (dltakskort» med konkrete planer for hvordan man skal
oppfiulle sine satsingspunkter.

. Godt og variert tilbud (trening og konkurranse) til alle, med lavest mulig kostnad
- Rekruttere,/beholde, integrering /inkludering
- Klubboppfølging/utvikling
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- Arrangementsutvikling
- Økonomi som barriere
- Antidoping og fluorarbeid

. Gode aktivitetssikre anlegg i nærmiljø
- Anleggsplan /behovsplan

- Kommunikasjon/premissleveranser til kommune,t {SF/kommersielle aktører

. Gode trenere til utøvere på alle nivå
-Kurs/vi dereutvikling

o Aktiv skikrets til beste for skiidretten i Oslo

Vedtak: Oslo Skikrets sitt strategidokument ble godkjent.

7. FASTSETTELSE AV LAGSKONTINGENT
Styret foreslår å beholde lagskontingenten for 202112022 og202212023
Sist endret i2019.

Det er som følger
Min. pr. klubb 4000,-
For medlemmer fra 133-500 medlemmer 30,- pr medlem
Deretter medlemmer fra 901 22,- pr medlem
(Max 25 000,- pr klubb)

Vedtak: Lagskontingene for to kommende sesonger beholdes uendret.

8. Stvrets budsiettforslas 2022.2023" 2024
Administrasjonssjef Toril Vik redegjorde for å bruke mer av Støtte/sponsorposten til aktiviteter

Vedtak: Styrets Budsjettforslag godkj ent.

9. Representasjon frem til etter OSK Ting 2023
Forslag Styret gis mandat til å oppnevne representasjon til NSF Ting 2022 ogOIKTing2022,
offisielle møter frem til etter OSK Ting2023, samt til NSF fagmøter.

Vedtatt.

10. VALG:
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Barbro T. Dahlen

Oslo Skikrets styre AU

Leder Gudbrand Bakke Lillomarka Skiklubb Gienvalg
Nestleder Atle Rolstadås OSI Ny
Styremedlem Mette Sannes Kollenhopp Ny
Styremedlem Ingrid Lutnæs Rustad IL Ny
l.Varamedlem Atle Rømo ÅrvollIL Gienvalg
2. Varamedlem Lillis Rabbing Koll IL Gienvalg
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Oslo Skikrets Grenledere

*Styret ber omfullmaktfra Tinget til å utpeke ny leder langrenn våren 2022.

Vedtak: Alle de foreslåtte i AU og Grenledere ble valgt.

Valgkomiteens innstilling av Kontrollkomite 2023

Leder Alpin Finn Espen Sellæg Ready Gienvalg
Leder Hopp Hege Furfiord Kollenhopp Ny
Leder Kombinert Kristoffer Erichsen Lyn lkollenhopp Ny
Leder Freeski Frode Sæter Heming NY
Leder Telemark Morten Eriksen Bækkelaset Sp klubb Gienvals
Leder Langrenn Espen Utaker Vestre Aker Skiklubb Gienvalg 1 år*

Hølje Tefre IRS Gienvalg
Peter Zimmer IL Heming Ny

Vedtak: Valgkomiteens innstilling for Kontroll komite ble valgt.

Revisor for Oslo Skikrets
Vekst Revisjon AS har revidert regnskapet de siste 5 årene.

Tinget besluttet at revisor, Vekst Revisjon AS, videreføres for neste periode.

Oslo Skikrets s§re foreslår følgende Valgkomite til Oslo Skikrets Ting2023

Vedtak: Styrets forslag for Valgkomite ble valgt.

Leder Gudbrand Bakke takket de i styret som går av, de som blir sittende og ønsket velkommen til de nye
som trer til i styrer og komiteer. Lederen takker også de tillitsvalgte og klubbene for den flotte innsatsen
de har lagt ned glennom sesongen. Videre takket han dirigent for å lede oss gjennom tinget. Gudbrand
avslutter ved å oppfordr alle til å jobbe med rekruttering.
Tinget ble hevet H.20:25

Referenter:
Tove Andersen, Ann-Kristin Sætre

Oslo 9. htni202
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Leder Barbro T Dahlen Rustad IL Gienvalg
Medlem Ann-Kristin Sætre Heming Ny
Medlem Fridtiof Scheie Koll Ny
Varamedlem Roar Karlsen IRS Gjenvalg

Magne Brenden Sabine Merky


