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Rammeprogram for Idrettskretstinget 2016

Kl 11:00 «VÅR SUKSESS — VÅR ARV»
v/Tomas Holmestad

Kl 12:00 Lunsj

Kl 12:30 Start registrering ved inngang møtesal

Kl 12:55 Deltakere på plass i møtesal

Kl 13:00 Åpning
Kulturelt innslag
Ungdomsmedvirkningsprisen
Hilsninger

Kl 13:30

Kl 13:45

Ungdomsåret 2016 — etter YOG 2016

Aktuelt tema:
Kommunesammenslåing - konsekvenser for idretten?

Kl 14:00 Tingforhandlinger

Kl 15:00 Kaffe/te og benstrekk

Kl. 15:20 Tingforhandlingene fortsetter

Ca kl 17:00 Avslutning m/utdelinger

VEL HJEM!
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SAKLISTE

Sak 1: Åpning s 4

Sak 2: Godkjenning av frammøtte representanter s 4

Sak 3: Godkjenning av sakliste og forretningsorden (vedlegg 1) s 5

Sak 4: Valg av: s 5
a) 1 dirigenter
b) 2 sekretærer
c) 2 representanter til å underskrive protokollen
d) Redaksjonskomite

Sak 5:

Sak 6:

Sak 7:

Sak 8:

Sak 9:

Sak 10:

Kulturelt innslag, Ungdomsmedvirkningspris og Hilsninger 

Beretning for perioden 2014-2015 (vedlegg 2) s 6

Regnskap for 2014-2015 (vedlegg 3) s 6

Behandle innkomne forslag s 7
7.1 Godkjenning av Lov for Oppland Idrettskrets (vedlegg 4) s 7
7.2 Forslag - Representasjon til idrettskretstinget (vedlegg 5) s 7
7.3 Forslag - Nye retningslinjer for Bragdstatuetten (vedlegg 6) s 7

Behandle Strategiplan for 2016-2019 (vedlegg 7) s 7
med langtidsbudsjett (vedlegg 8)

Engasjere statsautorisert revisor og fastsette honorar s 8

Valg av: (vedlegg 9) s 8
a) Id rettskretsstyre bestående av:

- leder
- nestleder
- 5 styremedlemmer
- 1., 2. og 3. varamedlem

b) Kontrollkomite på:
- 2 medlemmer
- 2 varamedlemmer

c) Valgkomite med:
- leder
- 2 medlemmer
- 1 varamedlem

Sak 11: Avslutning s 8
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Vedlegg:
1) Forretningsorden
2) Beretning for perioden 2014-2015
3) Regnskap for 2014 og 2015 med styrets økonomiske beretning,

kontrollkoiniteens og revisors rapporter
4) Forslag fra styret: Representasjon til kretsting Oppland idrettskrets
5) Forslag fra styret: Ny lov for Oppland Idrettskrets
6) Forslag fra styret: Nye retningslinjer for Bragdstatutten
7) Forslag fra styret: Strategiplan 2016-2019
8) Forslag fra styret: Langtidsbudsjett 2016-2019
9) Valgkomiteens innstilling

SAK 1: ÅPNING

I følge Norges Idrettsforbunds lov § 5-7 og Oppland Idrettskrets lov § 7, skal
idrettskretstinget innkalles av idrettskretsens styre med 3 måneders varsel. Forslag
som ønskes behandles, må være sendt inn 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste
med forslag må være sendt ut 1 måned før tinget.

Innkallingen til Oppland Idrettskrets sitt ting 2016 ble sendt
representasjonsberettigede 23. januar 2016.

Tingdokumentene ble sendt representasjonsberettigede uke 11 2016.

Idrettskretsstyrets innstilling: 

Idrettskretstinget er lovlig satt.

SAK 2: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER

Frist for innsending av fullmakter, var satt til 10.04 2014.
Det vises til endelig representantliste som legges ut ved åpningen av tinget.

I følge OIKs lov §' 12 har følgende representasjonsrett på idrettskretstinget:
Med stemmerett:
a) Idrettskretsens styre.
b) 60 representanter for særkretsene /regionene
c) 60 representanter for idrettsrådene.
Representantfordelingen er gjort iht. retningslinjer vedtatt på Oppland Idrettskrets
mellomting 10.11.01.
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Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a) Ledere/representanter fra faglige utvalg/komiteer.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteen medlemmer
d) Revisor.
e) Organisasjonssjefen (iht NIFs lov § 5-12)

Idrettskretsstyrets innstilling: 

Fullmaktene til de frammøtte representanter godkjennes.

SAK 3: GODKJENNING AV INNKALLING SAKLISTE OG
FORRETNINGSORDEN

I følge NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14 skal idrettskretstinget godkjenne sakliste og
forretningsorden.

Sakslista - Se side 3.
Vedlegg 1 - Idrettskretsstyrets forslag til forretningsorden.

Idrettskretsstyrets innstilling:

Den framlagte sakliste og forretningsorden godkjennes.

SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TO
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN SAMT

REDAKSJONSKOMITE

I følge NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14 skal tinget velge dirigent(er), sekretær(er)
samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Idrettskretsstyret har funnet det hensiktsmessig å innstille på valg av redaksjonskomite
til å samordne og utarbeide forslag til eventuelle uttalelser, og/eller eventuelt
samordning av forslag.
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Idrettskretsstyrets innstilling: 

a) I dirigent(er): Arne Skogsbakken

b) 2 sekretærer.- Hilde Haakenstad og Roger Aa Djupvik

c) 2 representanter til å underskrive protokollen:

  og  

d) Representanter til redaksjonskomite:

Marit Roland Udnæs og Tom Svellet

KULTURELT INNSLAG
UNGDOMSMEDVIRKNINGSPRIS
HILSNINGER

SAK 5: BERETNING FOR 2014 - 2015

Ifølge NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14 skal idrettskretstinget behandle beretning.
Det vises til vedlegg 2 — Beretning 2014-2015 Oppland idrettskrets

Idrettskretsstyrets innstilling:

Den framlagte beretning for 2014 - 2015 godkjennes.

SAK 6: REGNSKAP FOR 2014 - 2015

Ifølge NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14 skal idrettskretstinget behandle regnskap.

Det vises til vedlegg 3 - Regnskap 2014-2015.

Idrettskretsstyrets innstilling: 

Det framlagte regnskap for 2011-2013 godkjennes.
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SAK 7: INNKOMNE FORSLAG

Ifølge NIFs lov § 5-7 og OIK's lov § 14 må saker som ønskes behandlet på
idrettskretstinget være sendt inn 2 måneder før tinget. Dette framgår i innkallingen til
tinget.
Kun saker fra idrettskretsens styre er innmeldt til behandling.

7.1 - Representasjon til kretsting Oppland idrettskrets. 

Retningslinjene ble vedtatt på Oppland Idrettskrets ting i 1991, med påfølgende
justeringer i 2014 i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov 35' 5-5.
Nye retningslinjer legges fram for Idrettkretstinget 2016, etter OIK's lov 5 12.
Se vedlegg 4.

Idrettskretsstyrets innstilling_

De nye retningslinjer for representasjon godkjennes.

7.2 - Oppdatering av Lov for Oppland idrettskrets.

Forslaget til ny lovnorm for Oppland idrettskrets (vedlegg 5) er basert på
lovnorm vedtatt på Idrettstinget 2015.

Idrettskretsstyrets innstilling: 

Den framlagte lovnormen for Oppland Idrettskrets godkjennes

7.3. — Statutter Bragdstatuetten er Oppland Idrettskrets 
Oppland idrettskrets deler hvert år ut Bragdstatuetten for årets beste
Idrettsprestasjon. Forslag til nye statutter i vedlegg 6.

Idrettskretsstyrets innstilling:

Nye retningslinjer godkjennes.

SAK 8: STRATEGIPLAN 2016-2019 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2017

Ifølge NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14 skal idrettskretstinget behandle langtidsplan,
langtidsbudsjett.
Strategiplan og langtidsbudsjett — se vedlegg 7 og 8
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Idrettskretsstyrets innstilling Strategiplan: 

Framlagte Strategiplan for Oppland idrettskrets 2016-2019 godkjennes.

Idrettskretsstyrets innstilling langtidsbudsjett: 

Framlagte langtidsbudsjett for Oppland idrettskrets 2016-2017 godkjennes.

SAK 9: ANSETTE REVISOR OG FASTSETTE HANS HONORAR

Ifølge NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14 skal idrettskretstinget engasjere
statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap og fastsette dennes
honorar.

Idrettskretsstyrets innstilling: 

Styret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor for

SAK 10: VALG

Valgkomiteens innstilling er basert på NIFs lov § 5-9 og OIK's lov § 14.

Valgkomiteens innstilling framgår av vedlegg 9.

Valgkomiteens innstilling: 

Den tingvalgte valgkomite innstiller på valg iht vedlegg 9.

Idrettskretsstyrets innstilling: 

Det sittende styres innstilling på ny valgkomite, se vedlegg 9.

SAK 11: AVSLUTNING

Leder i Oppland Idrettskrets avslutter Idrettskretstinget 2016.

8



Vedlegg 1

Forretningsorden. 

1. Tinget ledes av den/de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av
tinget. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.

2. Representantene forlanger ordet ved å rekke opp nummerskiltet sitt.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

4. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i
sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3. min. andre og tredje gang.

5. Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. for hver sak.

6. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.

8. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

9. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes fram etter at
strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.

10.Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
loven fastsetter.

1 1.Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

12.Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

13.Protokollen underskrives av 2 valgte representanter.
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1 Innledning

Idrettens formål er idrett for alle som vil, ut fra egne ønsker og behov.
Idrettsaktiviteten skal bygges på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd,
samt idrettens fire bunnsolide grunnverdier; glede, fellesskap, helse og
ærlighet. Den gode klubben, med utøvere, trenere, ledere og lokalforankrede
anlegg, er fundamentet for et aktivitetstilbud som tiltrekker og beholder flere i
aktivitet. Opplandsidretten ønsker et bredt samarbeid om idrett og fysisk
aktivitet i lokalmiljøet, basert på samordning av ressurser, virkemidler og
kompetanse.

De vedtatte rammene for perioden:
På Oppland Idrettskrets' ting i 2014 ble rammene for Idrettskretsens arbeid i
perioden 2014 - 2015 lagt sammen med Idrettsrådene og særkretsene.
I perioden skal det arbeides for:

En åpen og inkluderende idrett
Mål: Styrke ungdomsidretten
Langsiktig finansiering og rammevilkår
Mål: Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg
Mål: Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats.

På grunnlag av årsrapportene skal denne beretningen vise i hvilken grad vi er på
vei mot å oppfylle disse overordnede målene. Rapporten skal gi et representativt
bilde av Idrettskretsens virksomhet og resultater. Det er gjort et skjønnsomt
utvalg fra kretsens omfattende virksomhet.

2 Innholdsfortegnelse

1. Innledning side 2
2. Innholdsfortegnelse side 2
3. Oppsummering side 3
4. Beretning side 3-17
4.1 Organisasjon og administrasjon side 3-4
4.2 Idrettskretstinget side 5
4.3 Idrettsplan2012-2014 side 6
4.3.1 Barneidretten side 6
4.3.2 Ungdomsidretten side 7
4.3.3 Idrett for funksjonshemmede side 8
4.3.4 Idrettslig mangfold side 8
4.3.5 Idrettsorganisasjon side 9
4.3.6 Idrettens lov og organisasjon side 9
4.3.7 Antidopingarbeidet side 10
4.3.8 Inkludering side 10
4.3.9 Kompetanseutvikling side 11
4.3.10 Organisering og samarbeid side 11
4.3.11 Finansiering side 12
4.3.12 Idrettsanlegg side 12
4.3.13 Idrett og folkehelse side 13
4.3.14 Fysisk aktivitet i nærmiljøet side 13
4.3.15 Idrett og samfunn side 14
4.4 Organisasjon/møter side 15
5. Idrettens Hus side 15
6. Utmerkelser i tingperioden side 17
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3 Oppsummering av tingperioden

• Det er gledelig å se at oppslutningen om den organiserte idretten i Oppland
er økende. Fra utgangen av 2013 til 2014 har antallet lag gått ned fra 401 til
398, mens medlemsmassen i samme periode har økt fra 79 104 medlemskap
til 80 956, en økning på 1852 medlemmer. Medlemskap blant barn og unge
er noenlunde stabilt, mens vi ser en hyggelig økning i medlemskap i
voksenidretten. Vi har bare tall fra 2014 å vise til, da idrettsregistreringa for
2015 ikke er gjennomført.

• Den frivillige innsatsen utgjør i Oppland rundt regnet 598 millioner
kroner.

• Oppland Idrettskrets har i 2014 og 2015 gjennomført 133 eksterne
kompetansetiltak og møter. Dette er i gjennomsnitt godt over ett
kompetansetiltak hver uke i 2-års perioden.

• I fordelingsprosessen av spillemidler til idrettsanlegg har OIK samarbeidet
med Oppland fylkeskommune. Det ble i perioden 2013-2014 fordelt 91 mill
kroner i spillemidler til ordinære- og nærmiljøanlegg. Total godkjent
søknadsmasse i Oppland i 2015 beløper seg til 186,4 millioner kroner, ca
174,6 millioner til ordinære idrettsanlegg og ca 11,8 millioner til
nærmiljøanlegg. Hvor stort beløp som blir tildelt Oppland fra
Kulturdepartementet er i skrivende stund ikke kjent.

• Olympiatoppen Innlandet (OLT-I) gikk over fra å være prosjekt til
ordinær drift fra 1. januar 2013. OLT-I holder til i Lillehammer og har Oppland
og Hedmark som virkeområde. OLT-I er hovedsakelig finansiert av NIF
sentralt og fylkeskommunene på Innlandet samt regionråds-midler. Oppland
Idrettskrets har et nært samarbeid med OLT-I.

• NIFs inkluderingskonsulent i Oppland har kontor på Fakkelgården.
Oppland idrettskrets samarbeider tett med inkluderingskonsulenten på
aktuelle områder.

• OIK har samarbeidet med Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI).
IKI har vært operativt fra 2008, lagt til Lillehammer og administrert av NIF.

4.0 Beretning

4.1 Organisasjon og administrasjon

Oppland Idrettskrets har i tingperioden hatt følgende organisasjonsstruktur:

IDRETTSKRETSENS
TING

Revisjon
Kontrollkomite STYRE

Valgkomite

Anleggsutvalg
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Idrettskretstinget er Oppland Idrettskrets høyeste myndighet.
Følgende valg ble gjort på Oppland Idrettskrets ting i november 2014:

Id rettskretsstyret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Berit Brørby
Liv Krokan Murud
Christian Garberg (innvilget fritak)
Stian Høglien (innvilget fritak)
Per Løberg
Inger Lilleby Fløgum

Varamedlem Arne Brufladt (trått inn for Garberg)
Varamedlem
Varamedlem:
Ans.repr.

Kontrollkomiteen:
Medlem:

Varamedlem:

Tilsatt revisor:

Valgkomiteen:
Leder:
Medlem:

Varamedlem:

Jevnaker
Lillehammer
Gjøvik
Gjøvik
Slidre
Raufoss
Etnedal

Gunhild Solberg (trått inn for Høglien) Raufoss
Trine Løvold Syversen Lillehammer
Asbjørn Espeseth (sluttet 03.15)

Tom Ericsen
Inger Helene Iversen
Karsten Nyborg
Marit Roland Udnæs

Ernst & Young AS

Tore Tangen
Christian Hovind
Anne Beate Bakken
Anne Live Jensvoll

Ansatte i OIK: 
- Tore Stubrud
- Asbjørn Espeseth
- Bjørn Olav Søndrol
- Roger Aa Djupvik
- Jørn Skjærvik

Lillehammer
Sel
Kolbu
Lillehammer

Lillehammer

Gran
Sør Fron
Lena
Øyer

Organisasjonssjef
Fagkonsulent, lov (sluttet 03.2015)
Idrettsfaglig rådgiver (sluttet 06.2015)
Idrettsfaglig rådgiver (fra 08.2014)
Organisasjonskonsulent (fra 10.2015)

Idrettspolitisk anleggsutvalg(oppnevnt av styret):

Per Einar Starum, leder
Edvard Dysthe, Fotballkretsen
Fred Arne Hessen, Skikretsen
Rune Aamodt, Svømmekretsen
Ivar Karlstad, NHF Region Innlandet
Jon Vegard Lunde, Orienteringskretsen
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4.2 Idrettskretstinget

Oppland Idrettskretsting 2014 ble avviklet torsdag 24.04.14 på Honne Kurs- g
Konferansesenter, Biri.

Idrettsplan 2014 — 2016

På Idrettskretstinget i 2011 ble følgende visjon, verdigrunnlag og overordnede
mål vedtatt i Idrettsplanen for perioden 2011 - 2015:

Visjon

"Idrettsglede for alle i Oppland"
Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er
utøvere, trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere.
Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å
mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå.
"Idrettsglede for alle" er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte
og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte
glede preger hverdagen i idrettslagene.

Idrettens verdigrunnlag
NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og
samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i
samfunnet.

Organisasjonsverdier:

Aktivitetsverdier:

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet,
demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier
som glede, felleskap, helse og ærlighet.

Overordna mål.
En åpen og inkluderende idrett.

Mål: Styrke ungdomsidretten
Oppland Idrettskrets vil bidra til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår
for alle barn og unge.
Ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne forutsetninger.
Aktivitetsmønsteret er i stadig endring, og altfor mange forlater det organiserte
aktivitetstilbudet. Den organiserte idretten skal i samarbeid med unge arbeide
for å utvikle en idrett på de unges premisser.

Et samfunn er i stadig utvikling og stiller store krav til idrettens evne til
fornyelse, evne å lære av de gode eksemplene og samarbeide på tvers. De
aktive må møtes av ledere og trenere med god kompetanse og et solid
verdigrunnlag. Et kompetanseløft er nødvendig.

Idretten i Oppland må ha fokus på å prøve å legge til rette for ungt lederskap og
invitere ungdommen til å ta ansvar for eget idrettsmiljø. Gjennom aktiv
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involvering, skal ungdommene oppleve fellesskapet, idrettsgleden og verdien av
frivillig arbeid.

Langsiktig finansiering og rammevilkår

Mål: Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg
Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom kommunene, og
kapasiteten er sprengt i mange befolkningstette områder. Oppland Idrettskrets
vil derfor arbeide målrettet for god tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor
man bor og skape fellesarenaer på tvers av kommunegrenser.

Mål: Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats
Oppland Idrettskrets er Opplands største frivillige, medlemsbaserte organisasjon
- en folkebevegelse. Frivillig arbeid gir mening og skaper gode sosiale nettverk.
Det gir positive ringvirkninger både for den enkelte, lokalmiljøet og samfunnet.
De frivillige må føle seg verdsatt for å bli inspirert til å gjøre en innsats for
idretten og lokalmiljøet. OIK må utfordre myndighetene til å anerkjenne verdien
av det frivillige arbeidet.

4.3 Handlingsplaner i tingperioden

Med utgangspunkt i Idrettsplanen utarbeider OIK årlig detaljerte handlingsplaner
med operative mål inkludert budsjett.

Handlingsplanene omfatter:

• Kompetansetiltak
• Idrettsorganisasjonen
• Finansiering
• Idrettsanlegg
• Idrett og folkehelse
• Idrett og samfunn
• Drift Idrettens Hus

De vedtatte målene i Idrettsplanen er gjengitt for hvert innsatsområde, deretter
er det en opplisting av gjennomførte tiltak. Avslutningsvis består beretningen av
en vurdering av resultater for noen av tiltaksområdene i forhold til de vedtatte
målene for perioden.

4.3.1 Barneidretten

Mål: OIK skal bidra til et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og legge
til rette for å beholde eller øke antall barn som deltar i aktivitetene.

Gjennomført i perioden: 

Oppland idrettskrets har saksbehandlet ordningen spillemidler til utstyr
for fleridrettslagene i Oppland.
Oppland idrettskrets har saksbehandlet ordningen med oppstart og
utviklingsstøtte til idrettsskoler for barn
11 Stimuleringssamlinger/temamøter for trenere som trener barn
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- 5 aktivitetslederkurs for barneidrettstrenere og ansatte på vgs
- 3 idemyldringskurs for barneidrett
- 2 temamøter med temaet «Idrettens barnerettigheter» og

«Bestemmelser om barneidrett»
- Kontinuerlig informasjon om «Idrettens barnerettigheter» og

«Bestemmelser om barneidrett» gjennom ny webside, nyhetsbrev og
informasjons e-poster.

Resultat: 

På grunn av at idrettsregistreringa for 2015 ikke er utført enda, så har vi
bare medlemstall for 2014 å vise til. Antall aktive medlemskap i
Opplandsidretten fra utgangen av 2013 til utgangen av 2014 for
aldersgruppen 0-12 år er relativt stabil.

4.3.2 Ungdomsidretten

Mål: OIK skal bidra til å utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og
sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett.

Gjennomført i perioden: 

- 3 kurs i Basistrening for unge
Gjennomført 6 nettverkssamlinger/møter for ungdom i forbindelse med
planleggingen av Fakkelmarkeringer under Ungdoms-OL

- Gjennomført 1 Lederkurs for ungdom.
- Gjennomført felles nettverkssamling for ungdom sammen med

Hedmark idrettskrets.
Medarrangør på 2 nasjonale samlinger for unge ledere i forbindelse
med idrettsgalla 2014 og 2015.
Starta opp et samarbeid med Deutche Sportjugend, tyske idretts
ungdomsforbundet og Høgskolen på Lillehammer, som på sikt kan føre
til utveksling med unge ledere i Oppland.
I perioden har Oppland idrettskrets utarbeidet et
ungdomssatsningsprosjekt i tråd med egne planer, Norges
Idrettsforbund sine planer innenfor «Ungdomsløftet». Prosjektet med
tittelen Mentorprosjekt, har som hovedmål å bidra til ungdomsløftet i
norsk idrett, ved å enda bedre ivareta ungdommer som har gått
Lederkurs for ungdom i regi av Norges idrettsforbund. Ungdommene
blir fulgt opp av mentorer ute i regionene i Oppland som skal vere et
bindeledd mellom ungdommene og klubbene og på den måte sørge for
at de blir kobla på sin egen klubb i etterkant av kurs.

- Medarrangør i «Ungdomslekene 2014»
- Delt ut den årlige Ungdomsmedvirkningsprisen
- Medarrangør i 4 regionale besøk med «idrettens tematurn» med

temaer som blant annet motivasjon og «Tren smart — den unge
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idrettsutøver». Dette er et samarbeid med Sykehuset Innlandet
Lillehammer og Olympiatoppen innlandet.

- Kontinuerlig informasjon gjennom egne websider, nyhetsbrev og
informasjons e-poster

- Arrangert 3 debattmøter med hovedtemaet «Ungdoms deltakelse i
idrett» med ulike vinklinger for hvert debattmøte.

Resultat: 

Antall medlemskap i Opplandsidretten i perioden 2013-2014 for
aldersgruppen 13-19 år er også her relativt stabilt. Det er svært gledelig å
registrere stor deltakelse og interesse rundt flere av tiltakene rettet mot
ungdom, blant annet Lederkurs for ungdom, og vi har nå mange unge
ledere i Oppland som har gått dette kurset. Oppfølgingen i etterkant av
Ungdoms-OL blir viktig og første samling med unge ledere, mentorer og
klubbledere er allerede planlagt i april 2016.

4.3.3 Idrett for funksjonshemmede

Mål: OIK skal bidra til at flere funksjonshemmede får informasjon og
finner og benytter et godt tilrettelagt lokalt aktivitetstilbud.

Gjennomført i perioden: 

- Bidratt til at SK og IL forankrer arbeidet med idrett for
funksjonshemmede gjennom utlysning av øremerkede aktivitetsmidler.
Samarbeidet med NIFs integreringskonsulent og IKI.

- Generelt informasjonsarbeid om muligheter for bistand i tilrettelegging
av aktivitet og markedsføring av blant annet «Grenseløse idrettsdager»
Gjennomført kurs i Barneidrett, modul 2, i samarbeid med fagkonsulent
Fremmet klubber til Integreringsprisen som deles ut på den Årlige
Idrettsgallaen.

4.3.4 Idrettslig mangfold

Mål: OIK skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett.

Gjennomført i perioden: 

I perioden har Oppland idrettskrets utarbeidet et
ungdomssatsningsprosjekt i tråd med egne planer, Norges
Idrettsforbund sine planer innenfor «Ungdomsløftet». Prosjektet med
tittelen Mentorprosjekt, har som hovedmål å bidra til ungdomsløftet i
norsk idrett, ved å enda bedre ivareta ungdommer som har gått
Lederkurs for ungdom i regi av Norges idrettsforbund. Ungdommene
blir fulgt opp av mentorer ute i regionene i Oppland som skal være et
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bindeledd mellom ungdommene og klubbene og på den måte sørge for
at de blir kobla på sin egen klubb i etterkant av kurs.
Deltar i et fadderordningsprosjekt sammen med Høgskolen i
Lillehammer, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune,
Lillehammer idrettsråd og Lillehammer turnforening. Dette er tenkt som
et pilotprosjekt for å ivareta de som faller utenfor den organiserte
idretten eller aldri kommer inn.

4.3.5 Idrettsorganisasjonen

Mål: OIK skal bidra til at frivilligheten skal styrkes, stimuleres og
opprettholdes som den bærende kraften i idrettslagene.

Gjennomført i perioden: 

- Kontinuerlig informasjon om ulike tilbud innenfor kurs- og

kompetansetiltak, samt utviklingsprosesser både for idrettslag og

idrettsråd
- Gjennomført 26 klubbesøk
- Gjennomført 30 idrettsrådsbesøk

- Avholdt 8 regionale informasjonsmøter med ulike temaer, samt åpne
dialogsekvenser

- Avholdt 4 startmøter
- I perioden er det arrangert en rekke kurs- og kompetansetiltak. De

aller fleste er avholdt som regionale kurs, der en har invitert deltakere
fra hele regionen. På denne måten blir kursene effektive da en har

deltakere fra flere klubber samtidig. Følgende kurs- og
kompetansetiltak er blitt arrangert: 10 kurs i temaet «Klubbens

styrearbeid i praksis», 1 Økonomikurs, 10 kurs i KlubbAdmin, 1

lederkurs for ungdom 15-19 år med påfølgende oppfølgingssamling, 1

trenerforum, 2 fagsamlinger for idrettsfag på videregående skoler med
fokus på Barneidrettens verdigrunnlag, 2 klubbutviklingsprosesser kalt
«Virksomhetsplan». I tillegg er det avholdt flere seminarer og

temamøter i de ulike regionene, hvor temaene og opplegget er blitt

dannet sammen med lokalidretten. Medarrangør på 2 antidoping

seminar.
Det er viktig å understreke at selv om en del av tiltakene er avholdt
som regionale tiltak, har det vært mulig for idrettslagene å bestille slike
tiltak lokalt også.

4.3.6 Idrettens lov og organisasjon

Mål: OIK skal bidra til at medlemsorganisasjonene skal opprettholdes som
selveiende, demokratiske og frivillige, og leve i tråd med egne lover.

Gjennomført i perioden: 

- Det er gjennomført 10 kurs i temaet «Klubbens styrearbeid i praksis»
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OIK bidrar kontinuerlig med råd og veiledning for å etterleve idrettens
regler og lover samt utviklingsprosesser i idrettslagene.

- Oppfølgingsarbeid og veiledning ved den årlige idrettsregistreringen og
fordeling av lokale aktivitetsmidler.

4.3.7 Antidopingarbeidet

Mål: OIK skal bidra til at idretten vil videreutvikle sitt verdiarbeid og
tydeliggjøre sin holdning mot doping.

Gjennomført i perioden: 

- Medarrangør på 2 antidoping seminar i perioden i samarbeid med NIF
og Antidoping Norge.

- Kontinuerlig informasjon om antidopingarbeid gjennom websider og
nyhetsbrev.

- Samarbeid med Antidoping sin prosjektmedarbeider i Oppland.

- Gjennom høst 2015 planlagt en større antidoping konferanse på
Høgskolen i Lillehammer 16. mars 2016 sammen med Antidoping
Norge, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer og SLT.

Oppstart av kampanjen «Rent idrettslag 2016» høst 2015 i samarbeid
med idrettsråd og lokale klubber. Hvilket idrettsråd klarer å sertifisere
flest rene idrettslag i 2016?

4.3.8 Inkludering

Mål: OIK skal bidra til at deltakelsen fra underrepresenterte grupper skal

økes, slik at deltakelsen på en god måte gjenspeiler mangfoldet i
samfunnet.

Gjennomført i perioden: 

- Deltar i et fadderordningsprosjekt sammen med Høgskolen i
Lillehammer, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune,
Lillehammer idrettsråd og Lillehammer turnforening. Dette er tenkt som
et pilotprosjekt for å ivareta de som faller utenfor den organiserte
idretten eller aldri kommer inn.

- Ved all kommunikasjon innen organisasjonen og eksternt:
o Informert og påvirket til at alle skal føle seg velkomne og trygge

i idrettslagene
o Informert om idrettens nulltoleranse for diskriminering og

trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering
og funksjonshemming skal etterleves.
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4.3.9 Kompetanseutvikling

Mål: OIK skal bidra til at medlemsorganisasjonene skal utvikle et
fremtidsrettet og ansvarlig organisasjon og idrettstilbud gjennom et felles
kompetanseløft.

Gjennomført i perioden: 

- I perioden er det tatt initiativ til et tettere samarbeid med Hedmark
idrettskrets for å samle og utnytte den felles kompetansen i innlandet
på en enda bedre måte

- Gjennomført 2 felles samlinger med Hedmark idrettskrets
- Gjennomført 1 felles nettverkssamling med klubbveiledere og

ressurspersoner i Hedmark og Oppland idrettskrets samt
Olympiatoppen innlandet sitt nettverk
Utdanna 3 nye klubbveiledere
Idrettskretsen har i perioden hatt sterk fokus på ungt lederskap og
utarbeidet prosjekter og forslag til modeller for hvordan en kan sikre
ungt lederskap og medbestemmelse i hele organisasjonslinjen
Samarbeid med Olympiatoppen innlandet på basistrening og
temamøter rettet mot trenere for barn og ungdom.

- Prosjekt idrettsmedisin sammen med Sjukehuset innlandet
Lillehammer, Oppland fylkeskommune, HIL og Olympiatoppen
innlandet.

- Viser ellers til punkt 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7

4.3.10 Organisering og samarbeid

Mål: OIK skal bidra til å legge til rette for medlemsorganisasjonene.

Gjennomførte tiltak: 

Kompetansetiltak i idrettslag og idrettsråd for å gjøre de bedre rustet til
å løse dagens og fremtidens og kommende oppgaver.
Gjennomførte møter med offentlige myndigheter vedrørende
frivillighetens kår.
Representasjon på krets- og forbundsting
Saksbehandling og veiledning av idrettens økonomiske støtteordninger.
Tilbyr fellesløsninger ved Idrettens Hus hvor det tilrettelegges for
kostnadsbesparende fellesfunksjoner, se for øvrig punkt 5 Idrettens
Hus.
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4.3.11 Finansiering

Idrettens finansiering

Mål: OIK vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjon
og aktivitetsutvikling.

Gjennomførte tiltak: 

- Ved inngåelse av ny Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune
er halve avtalebeløpet øremerket som aktivitetstilskudd til
underliggende organisasjonsledd i Oppland.

- OIK er saksbehandler og veileder for de lokale Aktivitetsmidlene som
Idrettsrådene tildeler idrettslagene.

- OIK er saksbehandler og veileder for kompensasjonsordningen
merverdiavgift på varer og tjenester.

- Informasjonsarbeid vedrørende Grasrotandelen.
- Arbeidet for at de kommunale og fylkeskommunale tilskuddene til den

organiserte idretten i Oppland øker.

Frivillighetens vilkår

Mål: OIK skal bidra til at det offentlige skal anerkjenne verdien av det
frivillige arbeidet og bidra til optimale rammebetingelser.

Gjennomførte tiltak: 

- Gjennomført møter med offentlige myndigheter med fokus på den
frivillige idrettens rammevilkår og idrettens samfunnsregnskap.

4.3.12 Idrettsanlegg

Mål: OIK skal arbeide for at flest mulig får tilgang til idrettsanlegg
uavhengig av hvor man bor.

Gjennomførte tiltak: 

- Motivert IR til å være aktive høringsinstanser i forbindelse med
arealsikring og klargjøre idrettslige anleggsbehov og prioritering overfor
lokale myndigheter.

- OIK har opprettet et «Idrettspolitisk anleggsutvalg som har arbeidet
med å samle særidrettens planer for anlegg. Det er også gjort et
kartleggingsarbeid på hva som er status på anleggs-siden fordelt på
kommuner og regioner, dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med
en studentgruppe med HIL. Anleggsutvalget blir også forelagt den
årlige spillemiddelfordelingen. Erfaringene så langt er at arbeidet med å
utarbeide en samlet anleggsplan for hele fylket er et stort og
ressurskrevende arbeid som trenger velvilje fra fylkeskommunen for å
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komme i mål og ikke minst for at den skal bli et viktig
beslutningsgrunnlag er det viktig at den inngår i fylkeskommunens
plangrunnlag.

- Organisasjonssjefen sitter i fylkeskommunens oppnevnte
spillemiddelutvalg som utarbeider den årlige innstillingen til
fylkesutvalget om fordelingen av spillemidler

Finansiering

Mål: OIK vil arbeide for at det offentlige skal bidra til et bredt
aktivitetstilbud.

Gjennomførte tiltak: 

- OIK arbeider kontinuerlig for at det offentlige tar et større ansvar for
bygging og økonomisk drift av idrettsanlegg.

- Gjennom møter med politikere og andre beslutningstakere/påvirkere
motiverer for gratis tilgang til offentlige anlegg for barne- og
ungdomsaktiviteter.

4.3.13 Idrett og folkehelse

Mål: OIK vil bidra i en bred samfunnsallianse til å redusere fysisk inaktivitet
i Oppland.

Gjennomførte tiltak: 
- Gjennom idrettens ordinære og nyskapende virksomhet gi opplevelser

og ferdigheter gjennom barne- og ungdomsidretten som grunnlag for
livslang glede av idrett og fysisk aktivitet. OIK bidrar med alle sine
kompetansetiltak, informasjonsarbeid, administrasjon av
støtteordninger og øvrige tiltak til at idretten i Oppland skal gi best
mulig tilbud til flest mulig.

Idrettens viktigste bidrag til folkehelsearbeidet er gjennom idrettens
tradisjonelle virksomhet som i mer eller mindre grad berører mer enn
80 000 medlemskap i Oppland fylke. OIKs rolle har vært og er å støtte
og tilby kompetansetiltak til idrettens organisasjonsledd i Oppland.

4.3.14 Fysisk aktivitet i nærmiljøet

Mål: OIK vil arbeide for at barn, unge og voksne har mulighet for fysisk
utfoldelse.
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Gjennomførte tiltak: 

Har støttet og bevisstgjort idrettsrådenes rolle i forhold til at
nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg skal sikres i kommunalt
planverk.

- I møte med det offentlige og idrettens organisasjonsledd motivert for at
skole- og nærmiljøanlegg planlegges for allsidig aktivitet.

Fysisk aktivitet i skolen

Mål: OIK vil arbeide for å bedre forutsetningene for barnas fysiske
utvikling, utfoldelse og ferdigheter i skole og fritid.

Gjennomførte tiltak: 

OIK har i samarbeid med 3 videregående skoler i Oppland vært med på
et pilotprosjekt der «Aktivitetslederkurs barneidrett» har blitt
i mplementert i læreplanen. OIK har skolert lærere på alle skoler
gjennom fagsamlinger. Prosjektet går fortsatt, og har fått positiv
respons.

43.15 Idrett og samfunn
Politisk påvirkningsarbeid

Mål: OIK vil arbeide for gode rammevilkår for idrett og fysisk aktivitet i
befolkningen.

Tiltak: 

- Se punkt 4.3.5 Idrettsorganisasjonen og 4.3.10 Organisering og
samarbeid.

Et flerkulturelt Norge.

Mål: OIK skal arbeide for at en større del av invandrerbefolkningen deltar i
organisert idrett.

Tiltak: 

- Se punkt 4.3.4 og 4.3.8

Miljøansvar

Mål: OIK skal ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning ved at:

Gjennomførte tiltak: 

Av kapasitetshensyn har dette ikke vært høyt prioritert i perioden men
energieffektive anlegg har vært tema på noen møter hvor fokus har
vært på gjenbruk av overskuddsvarme ved anlegg av kunstgressbaner
og kunstfrosne skøytebaner.
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4.4 Organisasjon/møter

Gjennom hele tingperioden har IKS medlemmer deltatt på styremøter i de
Idrettsråd og lag som ønsket besøk. Styremedlemmene har deltatt ved Ting i
særkretsene og Lagsjubileer hvor det har vært markert runde år og IKS har vært
invitert. Styret og administrasjonen har deltatt i nasjonale ledermøter og
fagsamlinger arrangert i hovedsak av NIF. Styret og administrasjonen har også
ytt direkte assistanse hos lag som har bedt om hjelp ved økonomiske vansker
eller i andre problemsituasjoner. Ressurspersoner fra OIK har vært inne i flere
klubbsammenslåinger og omorganiseringer.
OIK har ved endringer i staben, prioritert opp utadrettet virksomhet og
kompetansetiltak for organisasjonsleddene. Mye av den utadrettede
virksomheten vedrørende organisasjonsarbeid, dekkes også under aktiviteter
beskrevet i Idrettsplanen (foran).

• OIK har ved leder, nestleder og organisasjonssjef deltatt på NIF sine to
ledermøter hvert år i perioden og ivaretatt Opplandsidretten interesser, til
sammen 6 to- og tre- dagers møter.

• Styremedlemmer i OIK har representert på Norges Idrettsforbunds
Idrettsting i juni 2015.

• OIKs styre har gjennomført 8 idrettskretsstyre møter hvert år, til sammen
16.

5 Idrettens Hus

Oppland Idrettskrets har vurdert Idrettens Hus som en rasjonell bruk av den
samlede kompetanse som fellesskapet representerer, ha felles infrastruktur og
idrettslagene har ett kontaktpunkt for idretten i Oppland. I Tingperioden har
idrettskretsen utover henvendelser i forbindelse med lov og regelverk, en
utstrakt kontakt og forespørsler hovedsakelig fra idrettslagene. Disse
henvendelsene medførte hjelp direkte over telefon/e-post/postforsendelser og til
klubbesøk/temakvelder for å hjelpe idrettslagene.

Oppland Idrettskrets bidrar gjennom Idrettens Hus til en rekke fellesløsninger
(kopiering, posttjeneste, datatilknytting direkte opp mot NIF osv).

Oppland Idrettskrets subsidierer husleien for SK og oppfølging/kursing innenfor
bl.a data. Dette opprettholder et effektivt idrettens fellesskap og er et
kraftsentrum for idretten i fylket. Til sammen er dette med på å tilrettelegge for
en utvikling av idrettslagene og deres aktivitetstilbud.

I september 2013 ble KlubbAdmin introdusert som idrettens nye løsning for
medlemsadministrasjon i idrettslag, grupper og idrettsskoler. KlubbAdmin
forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med muligheter for å sortere
disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte
muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget
full oversikt og kontroll!

I Oppland har det i 2015 (og 2016) vært gjennomført en rekke kurs med en eller
flere klubber, både på Fakkelgården og hovedsakelig ute i klubbene. Mange av
idrettsrådene er med og markedsfører og tilrettelegger for gjennomføringen av
kursene. Innen utgangen av 2016 skal alle klubber ha tatt i bruk elektronisk
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medlemsregister, klubbadmin eller annet godkjent medlemsregister.

Blant de lovpålagte oppgavene for Oppland Idrettskrets er:
• Behandling av lover- godkjenning/lovendringer/tolkning. Oppdatering av

lover org. ledd
• Medlemskap, inn og utmelding, strykning og registrering i SportsAdmin
(SA)

• Idrettsregistreringen

Idrettens Hus har i perioden inneholdt:

Oppland Idrettskrets:
Tore Stubrud
Asbjørn Espeseth
Bjørn Olav Søndrol
Roger Aa Djupvik
Jørn Skjærvik

Oppland Skikrets:
Ellie Lein

Organisasjonssjef,
Fagkonsulent (sluttet mars 2015)
Idrettsfaglig rådgiver (sluttet juni 2015)
Idrettsfaglig rådgiver (begynte oktober 2014)
Organisasjonskonsulent (begynte oktober 2015)

Norges Håndball Forbund Region Innlandet:
Ivar Karlstad, Daglig leder
Stein Erik Foss
Aud Elin Thorstad
Merethe Kjellberg
Frode Dahlberg Hansen

Norges Idrettsforbund:
Hilde Haakenstad - Integreringskonsulent

Norges Skiforbund
Morten Nordli - telemark
Jo Mork - telemark
Robert Reid - alpint
Sverre Rotevatn - kombinert

Norges Ake-, Bob og Skeletonforbund
Thomas Vesteraas

Idrettens Kompetansesenter, Innlandet:
Tom Svellet,
Heidi Bråten
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6 Utmerkelser i tingperioden

6.1 Bragd -statuetten
Tildelt:
2013: Kjell Egil Bakkelund, Gjøvik.

Verdensmester styrkeløft i 2013

6.2 Hederspriser

6.2.1 Hederspris.
Hederspris tildeles enkeltpersoner som på en fortjenstfull måte gjennom
en årrekke har bidratt til idrettens utvikling i Oppland. Hedersprisen deles
ut til en person pr. tingperiode. Utdelingen skjer på Oppland Idrettskrets
Ting.
Hedersprisen er et stort krus med inngravering.

På Oppland Idrettskrets ting i 2014 ble OIK's hederspris tildelt:

Inger Marie Simensveen, Nordre Land IL — turn.

Side 17



Årsregnskap

Oppland Idrettskrets

2014

(-) 'drettskrets
IIMMEMIN OM MINNININNINIMMNIM

OR9



Oppland Idrettskrets

Resultatregnskap 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER

NOTE
1

2014 2013

Offentlige tilskudd 2 5426695 5280977
Andre inntekter 3 1 606889 1 503059

Sum driftsinntekter 7033584 6784036

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader 4 2814765 2602682
Tilskudd 5 695986 804500
Andre driftskostnader 6 3540499 3175999

Sum driftskostnader 7051 250 6583181

Drifts resultat -17666 200855

Finansposter
Finansinntekter 15 354 19478
Finanskostnader 0 391

Sum finanskostnader 15354 19087

ÅRSRESULTAT -2312 219942

Disponering av årets resultat
Avsatt til/disponert fra annen egenkapital 10 -2 312 219942
Sum disponering -2312 219942



Oppland Idrettskrets
Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

NOTE 2014 2013

Kundefordringer 7 43 443 235 543
Andre kortsiktige fordringer 8 30 304 52 500
Sum fordringer 73 747 288 043

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 1 935 007 1 755 168

Sum omløpsmidler 2 008 754 2 043 211

SUM EIENDELER 2 008 754 2 043 211

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital 10 803 890 583 948
Arsresultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 10 -2 312 219 942
Sum annen egenkapital 801 578 803 890

Sum egenkapital 801 578 803 890

Avsetning for forpliktelser
Opphør av klubb 52 284 52 284
Avsetning pensjonsforpliktelser 4 187 375 273 259
Sum avsetninger for forpliktelser 239 659 325 543

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 799 674 804 778
Annen kortsiktig gjeld 11 167 843 109 000
Sum kortsiktig gjeld 967517 913778

Sum gjeld 1 207 176 1 239 321

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 008 754 2 043 211
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Oppland ldrettskrets

Noter til regnskapet 2014

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Oppland ldrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Olympiatoppen Innlandet (OLT)
I fra 1/1-13 har regnskapet for Olympiatoppen Innlandet blitt ført i Oppland Idrettskrets.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2014 2013
Rammetilskudd fra NIF 1 759 372 1 731 364
Rammetilskudd fra Oppland fylkeskommune 1 442 000 1 400 000
Klubb og idrettsrådsutvikling fra NIF 208 018 174 742
Utstyrsmidler fra NIF 30 304 52 500
Tilskudd fra NIF til Olympiatoppen Innlandet 1 248 961 1 113 500
Andre tilskudd fra NIF 0 141 845
Tilskudd Oppland Fylkeskommune OLT 500 000 500 000
Tilskudd Hedmark Fylkeskommune OLT 237 500 150 000
Andre tilskudd 540 17 026
Sum 5 426 695 5 280 977

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2014 2013
Leieinntekter 435 000 439 000
Refusjon porto, kopi, telefon mm. 13 171 59 455
Kursinntekter 7 250 500
Momskompensasjon 332 364 193 489
Egenandeler legetjenester OLT innlandet 242 250 163 250
Andre inntekter OLT Innlandet 555 273 639 080
Andre inntekter 21 581 8 285
Sum 1 606 889 1 503 059



Oppland ldrettskrets

Noter til regnskapet 2014

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn med fradrag for sykepenger/fødselspenger, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet
for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre. 2014 2013
Lønn fakturert fra NIF 2377740 2 383456
Pensjonskostnader 347 185 120786
Andre lønnskostnader 89840 98440
Sum 2814765 2 602682

Antall årsverk 4,2 3,6

Alle lønnskostnader i Idrettskretsen blir ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert ldrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i ldrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap
utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til organisasjonssjef utgjør kr 646 653 og annnen godtgjørelse utgjør kr 47 196 i 2014 (kr 618 539 totalt i 2013).

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 36 750 inkl. mva i 2014 (kr 36 250 i 2013).

Det er ikke utbetalt honorar til styret eller idrettskretsleder i 2014, det er utbetalt kr 29 327 i annen godtgjørelse.

Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.14.

Tre ansatte i Oppland ldrettskrets er medlemmer i Statens Pensjonskasse og en ansatt har
pensjonsordning i Vital.
Ansatte har også en AFP-ordning hvor det avsettes for alle fremtidige utbetalinger på uttakstidspunktet.

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2014 2013
Tilskudd særkretser 661 682 612 000
Tilskudd lag 34 304 52 500
Tilskudd andre organisasjoner 0 140 000
Sum 695 986 804 500

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2014 2013
Kontorkostnader inkl. fremmedtjenester OLT 2 769 860 2 049 668
IT-kostnader 163 329 184 707
Idrettsutstyr og drakter 42 822 51 336
Idrettsfaglig bistand 61 977 390 201
Reise-, oppholds- og møtekostnader 396 770 314 446
Andre kostnader (inkludert avsetninger og tilbakeføringer) 105 741 185 641
Sum 3 540 499 3 175 999

Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr 4 875 til tap på krav.

Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2014 2013
Utstyrsmidler NIF 30 304 52 500
Sum 30 304 52 500

Note 9 Bankinnskudd
Alle likvide midler på kr 1 935 007 er frie.



Oppland Idrettskrets

Noter til regnskapet 2014

Note 10 Egenkapital

Egenkapital med

selvpålagte restriksjoner

Annen

egenkapital

Sum

egenkapital
Egenkapital pr 01.01.14 0 803890 803890

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 0 -2312 -2 312
Egenkapital pr. 31.12.14 0 801 578 801 578

Note 11 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2014 2013
Tilskudd lag/klubber utstyrsmidler NIF 30 304 52500
Mottatte ikke opptjente inntekter OLT Innlandet 137 539 56500
Sum 167843 109000



OPPLAND IDRETTSKRETS
STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2014

Tallene innbefatter all aktivitet innenfor Oppland Idrettskrets sin virksomhet, definert i NIFs
lov, herunder administrasjon av kretsen, drift av Idrettens Hus og prosjekter og tiltak
gjennomført i år 2014 i henhold til vedtatt handlingsplan. Oppland idrettskrets har sitt kontor
på Idrettens Hus, på Fakkelgården i Lillehammer

Pr. 31.12.14 hadde Oppland Idrettskrets 3 fast ansatte i 3,0 årsverk. Arbeidsmiljøet anses som
godt og det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Oppland Idrettskrets organiserte 398 idrettslag med 79.646 medlemmer og 80
bedriftsidrettslag med 8.988 medlemmer pr 31.12.14.

Styret har i løpet av året hatt 8 styremøter.

Oppland Idrettskrets sin virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Krav til kjønnskvotering er
oppfylt i styret, komiteer og utvalg.

Årsregnskapet for 2014 viser en omsetningsøkning fra 2013. Forklaringen på dette er en
omsetningsøkning innen Olympiatoppen Innlandet (OLT-I) sitt prosjektregnskap som er lagt
inn i Oppland Idrettskrets sitt regnskap. OLT-I har en inntektsside og kostnadsside som
balanserer på kr 2.874.273,-. OLT-I påvirker således ikke Oppland Idrettskrets sitt
resultatregnskap.

Styret legger frem regnskapet under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet for 2014 viser et
underskudd på kr 2.312,- Styret gjør følgende disponeringer: årsunderskuddet belastes
egenkapitalen. Etter disponeringen viser balansen en egenkapital på kr 801.578,-
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Oppland Idrettskrets
Kontrollkomiteen

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2014

Kontrollkomiteen har for perioden 1.januar-31.desember 2014 utført sitt arbeid i hht. OIK's
Lov § 20, pkt 1, jfr NIF's lov, § 2-12.

All nødvendig informasjon, herunder protokoller fra styre, er forelagt komiteen. Alle
spørsmål er tilfredsstillende besvart i møte med idrettskretsstyret, administrasjon og revisor.

Oppland Idrettskrets midler er i 2014 etter kontrollkomiteens oppfatning anvendt i tråd med
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. De interne kontrollrutiner synes
hensiktsmessige og forsvarlige.

Kontrollkomiteen viser til revisors beretning og slutter seg til de vurderinger som her
fremkommer. Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr. 2.312,00 og en egenkapital pr.
31.12.2014 på kr. 801.578,00.

Kontrollkomiteen anbefaler regnskapet for 2014 godkjent.
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Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Building a better Postboks 324, NO-2602 Lillehammer
working world

Til styret i
Oppland ldrettskrets

REVISORS BERETNING

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 61 38 10 00
Fax: +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Oppland ldrettskrets, som består av balanse per 31. desember 2014,
resultatregnskap som viser et underskudd på kr 2 312 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og organisasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Styret og organisasjonssjef er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll
som styret og organisasjonssjef finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og,
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er.å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi .uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

A rnember fir in of 6m1 X Young Global Limited
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Building a better
working world

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Oppland Idrettskrets avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir
et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2014 og av dets resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at styret og organisasjonssjef har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Lillehammer, 24. mars 2015
ERNST & YOUNG AS

Guttorm S. Gunstad
statsautorisert revisor

A nmmhor firm of Er nsl 8 Young Global Limitrd
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Oppland Idrettskrets

Resultatregnskap 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER

NOTE
1

2015 2014

Offentlige tilskudd 2 5929988 5426695
Andre inntekter 3 1 755405 1 606889

Sum driftsinntekter 7685 393 7033584

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader 4 2884232 2814 765
Tilskudd 5 687025 695 986
Andre driftskostnader 6 3759830 3540499

Sum driftskostnader 7331 087 7051 250

Driftsresultat 354306 -17666

Finansposter
Finansinntekter 10621 15 354
Finanskostnader 2342 0

Sum finansposter 8279 15 354

ÅRSRESULTAT 362585 -2312

Disponering av årets resultat
Avsatt til/disponert fra annen egenkapital 10 362585 -2312
Sum disponering 362585 -2312
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Oppland ldrettskrets
Batane per 31.c3Øber

EIENDELER
Omlrapsmidier
Fordringer

NOTE 2015 2014

Kundefordringer 7 83 963 43 443
Andre kortsiktige fordringer 8 51 182 30 304
Sum fordringer 135145 73747

Bankinnskudd, kontanter o.L 9 1 830 899 1 935 007

Sum omløpsmidler 1966 044 2 008 764

SUM EIENDELER 1966 044 2 008 754

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital 10 801 578 803690
Årsresultat etler selvpålagte rest0sjonerav egenkapital 10 362 585 -2 312Sum annen egenkapital 1 184 163 801 578

Sum egenkapital 1164163 801578

Avsetning for forpliktelser
Øpher av klubb 52 264 52 284Avsetning pensjonsforpGkteiser 4 172 744 187 375Sum avsetninger for forpliktelser 225 027 239 659

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 323 840 799 674
Annen kortsiktig gjeld 11 253 014 167 843Sum kortsiktig gjeld 576 854 987 517

Sum gjeld 801 881 1207179

SUM EGENKAPITAL.  GJELD 1966 044 2 009 754

Ullehammer, 15. mars 2016
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Oppland ldrettskrets

Noter til regnskapet 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Oppland ldrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Olympiatoppen Innlandet (OLT)
I fra 1/1-13 har regnskapet for Olympiatoppen Innlandet blitt førti Oppland ldrettskrets.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Rammetilskudd fra NIF 1 830 664 1 759 372
Rammetilskudd fra Oppland fylkeskommune 1 471 000 1 442 000
Tilskudd Oppland Fylkeskommune mentorprosjekt 51 182 0
Klubb og idrettsrådsutvikling fra NIF 218 024 208 018
Utstyrsmidler fra NIF 0 30 304
Tilskudd fra NIF til Olympiatoppen Innlandet 1 395 538 1 248 961
Andre tilskudd fra NIF 50 000 0
Tilskudd Oppland Fylkeskommune OLT 500 000 500 000
Tilskudd Hedmark Fylkeskommune OLT 412 500 237 500
Andre tilskudd 1 080 540
Sum 5 929 988 5426 695

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Leieinntekter 424 850 435 000
Refusjon porto, kopi, telefon mm. 8 190 13 171
Kursinntekter 42 500 7 250
Momskompensasjon 344 756 332 364
Egenandeler legetjenester OLT innlandet 334 520 242 250
Andre inntekter OLT Innlandet 556 454 555 273
Andre inntekter 44 135 21 581
Sum 1 755 405 1 606 889



Oppland Idrettskrets

Noter til regnskapet 2015

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn med fradrag for sykepengertfødselspenger, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samle
for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre. 2015 2014
Lønn fakturert fra NIF 2 655 103 2377740
Pensjonskostnader 85402 347 185
Andre lønnskostnader 143728 89840
Sum 2 884232 2814765

Antall årsverk 4,2 4,2

Alle lønnskostnader i Idrettskretsen blir ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert Idrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap
utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til organisasjonssjef utgjør kr 681 010 og annnen godtgjørelse utgjør kr 10 603 i 2015 (kr 693 849 totalt i 2014).

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 25 000 inkl. mva i 2015 (kr 36 750 i 2014).

Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller idrettskretsleder i 2015.

Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.15.

Tre ansatte i Oppland Idrettskrets er medlemmer i Statens Pensjonskasse og en ansatt har
pensjonsordning i Vital.
Ansatte har også en AFP-ordning hvor det avsettes for alle fremtidige utbetalinger på uttakstidspunktet.

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Tilskudd særkretser 669025 661 682
Tilskudd idrettsråd 8000 0
Tilskudd lag 10000 34 304
Sum 687025 695986

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Kontorkostnader inkl. fremmedtjenester OLT 2 822002 2769860
IT-kostnader 98812 163329
Idrettsutstyr og drakter 138472 42822
Idrettsfaglig bistand 83362 61 977
Reise-, oppholds- og møtekostnader 526403 396770
Andre kostnader (inkludert avsetninger og tilbakeføringer) 90779 105741
Sum 3 759830 3540499

Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr 4 875 til tap på krav.

Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Prosjektmidler Oppland FK 51 182 0
Utstyrsmidler NIF 0 30304
Sum 51 182 30304

Note 9 Bankinnskudd
Alle likvide midler på kr 1 830 899 er frie.



Oppland Idrettskrets

Note 10 Egenkapital

Noter til regnskapet 2015

Egenkapital med

selvpålagte restriksjoner

Annen

egenkapital

Egenkapital pr 01.01.15 0 801 578

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital 0 362585

Egenkapital pr. 31.12.15 0 1 164163

Note 11 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Tilskudd lag/klubber utstyrsmidler NIF 0 30304

Ikke benyttede klubb- og idrettsrådsmidler NIF 31 013 0
Mottatte ikke opptjente inntekter OLT Innlandet 222001 137539
Sum 253014 167843
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Tallene innbefatter all aktivitet innenfor Oppland idrettskrets sin virksomhet definert iNIFS lov, herunder administrasjon av kretsen, drift av Idrettens Hus og prosjekter ogtiltak gjennomført i år 20 LS i henhold til vedtatt handlingsplan. Oppland idrettskrets harsitt kontor på Idrettens H us på Fakkelgården i Lillehammer.

Pr. 31.12.15 hadde Oppland idrettskrets 3 fast ansatte i 3,0 årsverk. Arbeidsmiljøetanses som godt og det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Oppland idrettskrets organiserte ca. 406 lag med ca. 80.000 medlemmer ved utgangenav 2015. Eksakte tall blir ikke kjent før ved idrettsregistreringen som har frist 30. april2016.

Styret har i løpet av året hatt 8 styremøter.

Oppland idrettskrets sin virksom het forurenser ikke det ytre miljø. Krav tilkjønnskvotering er oppfylt i styret, komiteer og utvalg.

Årsregnskapet for 2015 inneholder også Olympiatoppen innlandet (OLT-I) sitt regnskapsom føres som et avdelingsregnskap. Oj -I har inntekter kr 3.249.012 og kostnader kr3.246.670 som gir et overskudd på kr 2.342. OLT-I påvirker således ikke Opplandidrettskrets sitt resultatregnskap negativt

Styret legger fram regnskapet under forutsetning av fortsatt drift Regnskapet for 2015viser et overskudd på kr 362.585,- Styret gjør følgende disponeringer årsoverskuddetlegges til egenkapitalen. Etter disponeringen viser balansen en egenkapital på kr1.164.163,-

Årets overskudd skyldes hovedsakelig refusjoner av fødselspenger og at den enestillingen var ubesatt i tre måneder i forbindelse med pensjonering.
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Lillehammer, 15. mars 2016

Liv Krokan Murud
Nestleder

Inger Lilleby Fløgum
Styremedlem

Arne Brut1atit Gunhild Solberg
Styremedlem Styremedlem



Oppland idrettskrets
Kontrollkomiteen

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2015

Kontrollkomiteen har for perioden 1. Januar - 31. Desember 2015 utført sitt arbeid i
hht. OIK's Lov § 20, pkt 1, jfr NIFs lov §2-12.

All nødvendig informasjon, herunder protokoller fra styre, er forelagt komiteen. Alle
spørsmål er tilfredsstillende besvart i møte med idrettskretsstyret, administrasjon og
revisor.

Oppland idrettskrets midler er i 2015 etter kontrollkomiteens oppfatning anvendt i tråd
med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. De interne kontrollrutiner
synes hensiktsmessige og forsvarlige.

Kontrollkomiteen viser til revisors beretning og slutter seg til de vurderinger som her
fremkommer. Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 362.585 og en egenkapital
pr 31.12.2015 på kr 1.164.163,-

Kontrollkomiteen anbefaler regnskapet for 2015 for godkjent.

Lillehammer, 15. Mars 2016

Tom Ericsen
//q  70-Ost--\,
Inger Helen Iversen



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Suiiding a better Postboks 324, NO-2602 Lillehammer
workk g world

Til styret i
Oppland Idrettskrets

REVISORS BERETNING

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 61 38 10 00
Fax: +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Oppland Idrettskrets, som består av balanse per 31. desember 2015,
resultatregnskap som viser et overskudd på kr 362 585 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og organisasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Styret og organisasjonssjef er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll
som styret og organisasjonssjef finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Oppland Idrettskrets avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir
et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2015 og av dets resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at styret og organisasjonssjef har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Lillehammer, 15. mars 2016
ERNST & YOUNG AS

uttorm S. Gunstad
statsautorisert revisor

A member firm of Ernst 8 Youno Global Limited



Vedlegg 4

Styrets forslag til retningslinjer
REPRESENTASJON KRETSTING
OPPLAND IDRETTSKRETS
(med virkning fra kretstinget i 2018)

a) Idrettskretsens styre

b) Særkretser/regioner/forbund — 60 representanter fordelt slik:
• Alle særkretser som følges fylkesgrense 1 representant
• Særkretser/regioner som dekker flere fylker 1 representant
• Forbund ved klubb eller gruppe i kretsen 1 representant

Rest-representanter oppad til antall 60, tildeles kun
særkretser og regioner (ikke forbund), basert på
størrelse (antallet klubber) man representerer.

c) Idrettsråd — 60 representanter fordelt slik: 
• Alle idrettsråd 2 representanter
Rest-representanter oppad til antall 60, fordeles enkeltvis
etter idrettsrådet størrelse basert på samlet medlemstall i idrettsrådet.

d) Klubbrepresentasjon — 60 representanter fordelt slik: 
• Alle kommuner 2 representanter
Idrettsrådenes styrer utpeker lagsrepresentasjonen etter
sine egne kriterier, dog skal minst et av lagene skal være
et fler-idrettslag. Rest-representanter oppad til antall 60,
fordeles enkeltvis etter til kommuner etter antallet registrerte lag i kommunen.

Retningslinjene er i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov § 5-5.

Nye retningslinjer som vedtas på Idrettskretstinget 2016,
Lov for Oppland idrettskrets 2016 § 13 (1) a) og b).
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LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Veiledning til lovnorm for idrettskretser

Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnorm. Lovnormen er
ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettskretsen må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha vært oppført
på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til NIF for
godkjenning.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med
fotnotene i egen lov.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR OPPLAND IDRETTSKRETS

Stiftet 11. november 1945
Vedtatt av idrettskretstinget 23. april 2016, godkjent av NIF [dato].

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig
forskjellsbehandling. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og
samfunn.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.

(2) Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner tilsluttet Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) innen idrettskretsens
grenser.

(3) Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for
idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov.
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§ 3 Oppgaver

(1) Idrettskretsen skal arbeide med:
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale

organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes
rammevilkår.

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag
for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud
uavhengig av særidrettens organisering.

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komite mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen,
hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å
oppfylle bestemmelsen.

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

Idrettsstyret' kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14
dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av
gangen.

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFS delegasjonsreglement.
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§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag
i idrettskretsen i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-
4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 15.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettskretsen:
medlem av styre, valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, revisor.

(3) Forslagsrett:

a) Styret i idrettskretsen har forslagsrett til og på idrettskretstinget.

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til
idrettskretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget.

c) Møteberettiget komite/utvalg, jf. § 13 (2), har forslagsrett til idrettskretstinget i
saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:2

a) Revisor har talerett på idrettskretsting i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

b) Representant fra NIF har talerett på idrettskretsting

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i
organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen,
og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant
til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasj onen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt
eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

2 Idrettskretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettskretsen

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som
har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse
eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) Når vedkommende selv er part i saken,

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,

d) Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges
vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettskretsen.

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(7)

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen
dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandlings eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling.
Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

(3)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

Godtgjørelse til styret og organisasjonssjef/generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.

5 For eksempel per e-post.
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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III. ØKONOMI

§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.?

(2) Idrettskretsen skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en
kontrollkomite. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På idrettskretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet, og et langtidsbudsjett på minst to år. Styret fastsetter årlige
budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges
disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene. Budsjettet
skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av
positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når
årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets
slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom idrettskretsen har organisasjonssjef/generalsekretær, skal også vedkommende
signere.

(6) Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån
og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Idrettskretsen kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra idrettskretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettskretsens størrelse eller virksomhet, skal vedtas av idrettskretstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 12 Idrettskretstinget

(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter
Idrettstinget innen utgangen av april. Tingperioden er to år.

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen
forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige
senest en måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige
saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest en måned før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som
ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker
kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning
av saklisten.

§ 13 Representasjon på idrettskretstinget

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a) Idrettskretsens styre 

b) Særkretser/regioner/forbund — 60 representanter fordelt slik: 
• Alle særkretser som følges fylkesgrense
• Særkretser/regioner som dekker flere fylker
• Forbund ved klubb eller gruppe i kretsen
Rest-representanter oppad til antall 60, tildeles kun
særkretser og regioner (ikke forbund), basert på størrelse
(antallet klubber) man representerer.

1 representant
s representant
1 representant

Idrettsråd — 60 representanter fordelt slik: 
• Alle idrettsråd 2 representanter
Rest-representanter oppad til antall 60, fordeles
enkeltvis etter idrettsrådet størrelse basert på samlet medlemstall i idrettsrådet.

Klubbrepresentasjon — 60 representanter fordelt slik: 
• Alle kommuner 2 representanter
Idrettsrådenes styrer utpeker lagsrepresentasjonen etter
sine egne kriterier, dog skal minst et av lagene skal være
et fler-idrettslag. Rest-representanter fordeles enkeltvis
etter til kommuner oppad til antall 60, etter antallet registrerte lag i kommunen.

(2) Videre møter uten stemmerett:8
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem

dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.

(3) Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett.

(4) Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre.
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar

s De idrettskretser som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer».
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(5)

regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra
idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på
årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke
før tinget.

Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal
dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 14 Ledelse av idrettskretstinget

Idrettskretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Idrettskretstingets oppgaver

Idrettskretstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
6. Behandle forslag og saker.9
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen
9. Foreta følgende valg:10

a) Leder og nestleder.
b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg velges ansattrepresentant blant

idrettskretsen ansatte i etterkant av kretstinget.
c) Kontrollkomite på minst to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget."

e) Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først
og deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsen i § 16.

§ 16 Stemmegivning på idrettskretstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en
stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses
som ikke avgitt.

9 Tinget bør gi kretsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og
lovnorm for idrettskretser.
1° Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på idrettskretstinget. Idrettskretstinget kan i tillegg velge
andre tillitsvalgte det er behov for.
1 1 Eventuelt kan idrettskretstinget gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget.
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(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de
øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært idrettskretsting

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst en måneds
varsel etter:

a) Vedtak av idrettskretsting.

b) Vedtak av idrettskretsstyret.

c) Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting
representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigete.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller
være gjort tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.

(4) Et ekstraordinært idrettskretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter
som møter.

(5) Et ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære idrettskretstinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandle.

§ 18 Møter/fellesmøter

Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv
arrangementsformen.
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§ 19 Idrettskretsens styre

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom
tingene.

(2) Styret skal:
a) iverksette idrettskretstingets og NIFS vedtak og bestemmelser,
b) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
c) påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar

med de vedtak som er fattet på idrettskretstinget eller av overordnet
organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettskretsen har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en
forsvarlig økonomistyring,

d) arbeide med saker som er nevnt i § 3,
e) oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
f) oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene
forlanger det.

§ 20 Organisasjonssjefen

(1) Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle
administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de
vedtak som er truffet av idrettskretsstyret.

(2) Organisasjonssjefen har tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, i
idrettskretsstyret og arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.

§ 21 Faste komiteer

(1) Kontrollkomite

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen
skal påse at idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar
med idrettskretsens lov og beslutninger fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen
skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig.

b) Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere
idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte

Side 10 av 12



revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har
utført der den finner det hensiktsmessig.

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og
idrettskretsens anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal
kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere
gjennom nummererte rapporter til idrettskretsens styre og revisor.

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som
den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om
eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2) Valgkomite

Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret,
og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
tinget. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
valgkomiteen.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og § 11-3 flg.

§ 23 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt
av idrettskretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den
Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov
omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt
pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 23 og 24 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 24 Oppløsning
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Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen
tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret
eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Side 12 av 12



Vedlegg 6

STATUTTER FOR BRAGDSTATUETTEN

Forslag til nye statutter for Bragdstatuetten, basert på statuttene vedtatt på
Idrettskretstinget 1971 med senere revideringer, senest 2013:

1. Bragdstatuetten deles ut for årets beste idrettsprestasjon av
lag eller enkeltutøver som har tilknytting til lokalidretten i Oppland,
eller kommer fra Oppland.

2. Både individuelle idrettsutøvere og lagidrettsutøvere kan bli tildelt
Bragdstatuetten for prestasjoner oppnådd i individuelle konkurranser
eller lagkonkurranser.
Det er enkeltutøverens prestasjon som her skal vurderes.

3. Kandidater til Bragdstatuetten skal være norske statsborgere og ha en
forankring i lokalidretten utover selve medlemskapet i laget, eller
iht pkt 1.

4. Lag eller utøver kan tildeles Bragdstatuetten bare en gang. Som norm for
nasjonale konkurranser bør man sette Norgesmesterskap som minstekrav.
For internasjonale konkurranser bør poengplass (1.-6.plass) være et
minstekrav.

5. Idrettens nasjonale nivå bør vurderes opp mot internasjonalt nivå innen
den enkelte idrett, dersom kandidater blir nominert utfra nasjonale
resultater.

6. Sportsredaktørene i OA og GD, samt avdelingsleder i Olympiatoppen
Innlandet, danner hvert år en komite som nominerer kandidater.
Administrasjonen i Oppland Idrettskrets står ansvarlige for å samordne
resultatet av dette. Komiteen får eventuelle utgifter dekket av Oppland
idrettskrets.

7. Komiteens mandat er å avgjøre hvilke utøvere som har oppnådd
prestasjoner som kvalifiserer til Bragdstatuetten. Protokoll fra komiteens
møte med innstilling på kandidat(er) til Bragdstatuetten, skal være styret
i Oppland Idrettskrets i hende innen utgangen av februar måned året
etter at prestasjonen ble utført.

8. Idrettskretsens styre beslutter om og eventuelt hvem som
skal tildeles Bragdstatuetten for foregående år.
Idrettskretsen forestår utdelingen ved en passende anledning.
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STRATEGIPLAN 2016-2019

Norges Idrettsforbund og olympiske og parolympiske komite vedtok på siste
ting i juni 2015 et idrettspolitisk dokument som legger føringer for utviklingen
av norsk idrett i tingperioden. Oppland idrettskrets sin strategiplan for 2015-
2019 bygger på det samme idrettspolitisk dokument og framhever en del

fokusområder spesielt for Opplandsidretten.

VISJON

Idrettsglede for alle i et sprekere Oppland

Norges idrettsforbunds visjon for norsk idrett Idrettsglede for alle skal prege både
organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis

mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har
lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene.

Idrettsgleden skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver,
trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere. Idretten er arena for lek, spenning,

utfordringer og opplevelser. Gleden ved å mestre er viktig for alle.
Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå.

I Oppland idrettskrets vil vi også bidra til et sprekere Oppland. Et sprekere Oppland vil være en
viktig bidragsyter til folkehelsen og kan kun skapes gjennom økt aktivitet. Målrettet arbeid fra
Oppland idrettskrets med å redusere hindringer for deltakelse, øke mangfoldet, hindre frafall og

styrke det organisatoriske skal legge til rette for den økte aktiviteten.

Oppland idrettskrets er den klart største frivillige organisasjonen i Oppland. Det betyr svært mye
hvordan vi fremstår i alle ledd. Idrettens betydning for samfunnsutviklingen er økende og stiller store

krav til idrettens organisasjon. Oppland idrettskrets påtar seg å være en tydelig og forutsigbar
organisasjon som vil samarbeide med alle ledd tilhørende i Norges idrettsforbund, med Oppland

fylkeskommune, kommuner, idrettsråd og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Idrettslagene er fundamentet for all idrettsaktivitet. Her skapes idretten hver dag. Oppland
idrettskrets sine hovedoppgaver vil fortsatt være å bedre idrettens rammevilkår, fortsette arbeidet
med å styrke idrettens plass i samfunnet, styrke arbeidet med organisasjon og lovarbeid og styrke

idrettens kompetansearbeid.

IDRETTENS VERDIGRUNNLAG

✓ Aktivitetsverdiene: GLEDE, FELLESSKAP, HELSE, ÆRLIGHET
✓ Organisasjonsverdiene: FRIVILLIGHET, DEMOKRATI, LOJALITET, LIKEVERD
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Frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle nivåer i norsk idrett.
Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode sosiale nettverk for den enkelte.

Frivilligheten skaper positive ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet.

Ved å inkludere mange i barneidretten og gi opplevelser, kunnskap og idrettslig
ferdigheter, skapes grunnlaget for livslang glede av idrett og fysisk utfoldelse.

Vi vil at ungdomsidretten skal gi ungdom mulighet til å ta eierskap og utvikle egen aktivitet.
Vi ønsker at ungdom skal finne sin plass i den organiserte idretten, med mulighet til å utvikle

seg som utøvere på alle nivåer, og som ledere, trenere og fagpersoner.

FOKUSOMRÅDER FOR OPPLANDSIDRETTEN 2016-2019

✓ Ung deltakelse

✓ Ren idrett

✓ Åpen og inkluderende idrett som speiler mangfoldet i samfunnet
✓ Flere og bedre tilrettelagte anlegg for økt aktivitetsnivå
✓ Styrke organisasjons- og kompetanseutviklingen på alle nivå

LØFTER

Vi samler idretten

Tydelig til stede

Konstruktiv
samarbeids-

partner

Topp service
og gode svar

VISJON

Idrettsglede for
alle i sprekere
Oppland

Posisjon

Naturlig samarbeidspart
for den organiserte idretten
og offentlig sektor innen
Oppland idrettskrets sin

virksomhetside.

r Virksomhetsidé I

Skal vitre en pådriver og en

aktiv støttespiller for den

frivillige idretten i Oppland

gjennom a:
• V.r'r• •'f rir ,, t•i; lr• r!, r,
• f?r;11r r,rr.,rn. It; i;•'r,r.

• Kurnjir•irrn.t IJ.rjefrn;t

• / femme idrettens vtrvlr•r,

VERDIER

Frivillighet

Demokrati

Lojalitet

Likeverd



Langtidsbudsjett 2016-2017 Oppland Idrettskrets

2016 2017

NIF tilskudd 1850000 1887000

NIF kompetansemidler 220000 250000

Fylkestilskudd 1500000 1500000

MVA kompensasjon 350000 350000

Prosjektmidler 615000 650000

Husleie 450000 459000

Andre inntekter 102000 100000

SUM INNTEKTER 5087000 5196000

Personalkostnader 2225000 2270000

Husleie 740000 755000

Tilskudd 750000 750000

Driftskostnader 425000 433000

Kompetnasetiltak 701000 715000

Organisasjon 235000 240000

SUM DRIFTSKOSTNADER 5076000 5163000

DRIFTSRESULTAT 11000 33000

Finans 9000 5000

RESULTAT ETTER FINANSPOST 20000 38000



Valgkomiteen innstilling

STYRET

Vedlegg 9

Leder Berit Brørby Jevnaker 1950 Gjenvalg

Nestleder Liv Krokan Murud Lillehammer 1966 Gjenvalg

Styremedlem Per Løberg Vestre Slidre 1957 Gjenvalg

Styremedlem Svein Erik Nordhagen Lillehammer 1978 Ny

Styremedlem Inger Lilleby Fløgum Raufoss 1971 Gjenvalg

Styremedlem Arne Brufladt Etnedal 1966 Gjenvalg

Styremedlem Lars Petter Nyhus Harpefoss 1966 Ny

Varamedlem I Sondre Ramsrud Moelven/Biri 1995 Ny

Varamedlem 2 May Britt Støve Vinstra 1967 Ny

Varamedlem 3 Gunhild Solberg Raufoss/Hamar 1993 Gjenvalg

KONTROLLKOMITEEN

Leder Tom Eriksen Lillehammer Gjenvalg

Medlem Marit Roland Udnæs Lillehammer Ny

Vara 1 Karsten Nyborg Kolbu Gjenvalg

Vara 2 Trine Løvold Syversen Lillehammer Ny

Styrets innstilling til valgkomite:

Leder: Christian Hovind Sør Fron

Medlem: Anne Beate Bakken Lena

Medlem: Bjørgulf Noraberg Lillehammer

Varamedlem_ Anne Live Jensvoll Øyer

Ansatt representant til styret velges blant de ansatte etter kretstinget.

12


