
 
 
 
 
 

      

 

 
 

 

Referat 

 

Møte i : Idrettskretsstyret i Oppland IK 

Møte nr.: 1/12. 

Tid/sted: Mandag 30.01.2012 kl. 17:00-21:45 Klubbhuset på Vind, Gjøvik. 

Møtt: Brørby, Ødegård, Røste, Løberg, Starum, Feiring og Espeseth – ansattes 

representant.  

Forfall: Syversen, Hovind og Leirflaten 

Fra adm.: Stubrud, Zell, Søndrol. 

Kopi: ”Revisjon”, NIF v/ Karette Wang Sandbu.. 

 

Styret, administrasjonen og Kjetil Lundemoen fra Oppland fylkeskommune møtte kl 17:00 i  

klubbhuset til Vind IL. Marit Røste, leder Vind Il og Kollbjørn Asphaug, daglig leder Vind Il 

ønsket velkommen og orienterte om idrettslaget og anleggene på Vind. Etter det orienterte Kjetil 

Lundemoen, leder av komite for kultur, miljø og næring i Oppland fylkeskommune om bakgrunnen 

for og arbeidet med OFKs strategiplan for idrett og andre aktuelle saker.  

Klokken 18:30, etter at Kjetil Lundemoen var takket av og overrakt blomster av Brørby, ble 

Styremøtet formelt satt. 

 

Det var ingen kommentarer til innkallingen. 

 

Sakliste: 01/12 Protokoll fra IKS møte 8/11 

02/12 Beslutninger i administrasjonen 

03/12 Referatsaker 

04/12 Idrettshelgen 20.-21, april – forslag program. 

05/12 Ansvarsfordeling styremedlemmer. 

06/12 OFK’s strategiplan for idrett. 

07/12 Idenotat – formalisering av deler av idrettens opplæringstilbud. 

08/12 Norsk OL-søknad 2022 

09/12 Foreløpig regnskap 2011 

10/12 Handlingsplan 2012 

11/12 Budsjett 2012  

12/12 OIKs anleggsutvalg. 

13/12 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – høring. 

14/12 Møteplan 

15/12 Åpent kvarter 

16/12 Eventuelt 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Sak 01/12: Protokoll. 

  Protokoll fra IKS-møte 8/11, 05.11.2011  



 

 
 

Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.  

 

Innstilling: Godkjennes. 

 

Vedtak: 

  Som innstillingen. 

 

Sak 02/12 Beslutninger i administrasjonen. 

  Beslutning i administrasjonen om opptak av lag.  

 

Følgende lag er tatt opp som medlem i NIF, etter at søknad   

har vært ute til uttalelse: 

 

23.01.2012 Valdres Klatreklubb, v/Thor Andre F. Haadem, (Fagernes) 

 

  Innstilling: Tas til etterretning. 

 

  Vedtak: 

  Som innstillingen. 

 

 

Sak 03/12 Referatsaker 

 Idrettsgallaen; fra OIK deltok Ødegård, Feiring, Espeseth, Zell, Søndrol og Stubrud. 

 Idrettskretsledermøte 14. -16. september på Gjøvik; reservasjon er gjort på Strand Hotel, 

Gjøvik. Idrettskretsledermøtene går på omgang mellom fylkene, i 2012 skal det arrangeres i 

Oppland. Det er NIF sentralt i samarbeid med den aktuelle idrettskrets som tar seg av det 

praktiske. Kostnadene med arrangementet fordeles på deltakerne.  

 YOG 2012 – Innsbruck; Ødegård var invitert av NIF og overvar arrangementet i perioden 

13.-16. januar, mens Søndrol, Zell og Stubrud var i Innsbruck i perioden 17.-20. januar. Med 

tanke på at UngdomsOL skal arrangeres på Lillehammer og Innlandet i 2016, var det meget 

nyttig å se og registrere hvordan arrangementet ble gjennomført i Innsbruck.  

 HIL – prosjekter; Søndrol, Zell og Stubrud informerte kort om 4 student-prosjekter som er 

igangsatt, ”Basic-action”, ”Ung-trener samling”, ”Idrettens samfunnsregnskap” og 

”Anleggsundersøkelse” 

 Åpningen av Etnedalshallen den 8. desember; Løberg representerte OIK i anledningen og 

refererte kort fra åpningen. 

 Indre Østlandet syklekrets sitt ting den 28. november; Feiring var OIKs representant på 

tinget. Det var referert fra tinget i GD. 

 Gavereglement; gjeldende gavereglement trengs å redigeres. Administrasjonen utarbeider 

slikt forslag for styret. 

 Presentasjon av OIK; det er behov for en presentasjon av OIK som styret og 

administrasjonen kan bruke i forskjellige representasjonsoppgaver – som årsmøter i 

Idrettsrådene eller særkretsting. Administrasjonen utarbeider en slik presentasjon som 

sendes styret.  



 

 
 

 OIKs ”tidlig innsats gruppe”; Knut Korsæth med flere har ved flere anledninger bistått 

klubber i vanskelige situasjoner på vegne av OIK. Gruppen har bistått med en type hjelp og 

service som helt klart er nyttig. Gruppen med Knut Korsæth har også sagt seg villige til 

framover å utgjøre en beredskapsgruppe for OIK i påkommende saker. Notat fra gruppens 

arbeid er utarbeidet av Knut Korsæth sendes alle styremedlemmene. 

 

Sak 04/12 Idrettshelgen 20. -21. april. 

Forslag til program for ”Idrettshelgen” 20.-21. april ble utdelt i møtet. Det formelle ledermøtet med 

målgruppe Idrettsråd og Særkretser/regioner er på lørdag. På dette møtet skal langtidsbudsjett 

legges fram og vedtas. Resterende program for ”Idrettshelgen” skal appellere langt bredere til 

trenere, ledere og fylkespolitikere og kommunepolitikere.  

I møte med Kjetil Lundemoen og Elin Bjørnstad fra OFK, ble det uttalt en vilje til å delta i 

programkomiteen for arrangementet og kanskje OFK også kan bidra økonomisk til arrangementet. 

Stubrud tar initiativet sammen med Ødegård til å avholde et møte med Kjetil Lundemoen så snart 

som mulig. Deretter jobber administrasjonen videre med avtaler med foredragsholdere. Et 

rammeprogram for Idrettshelgen skal sendes ut så fort som mulig.  

 

Sak 05/12 Fordeling av ansvarsområder på styret.  
Med utgangspunkt i styrets tilbakemeldinger på hvilke områder den enkelte ønsket særskilt ansvar 

for, var en oppstilling ettersendt innkallingen. I dette forslaget var det også satt opp forslag på hvem 

som skal ha oppfølgingsansvar av de forskjellige idrettsrådene.  

Stubrud opplyste om at det hadde kommet en innsigelse på forslaget, Syversen ønsket mindre 

oppfølgingsansvar av idrettsrådene i Gausdal, Øyer og Lillehammer pga arbeidsmengde i jobben. 

Dette løses ved at Ødegård og administrasjonen bistår. Starum får i tillegg til ”idrettsrådsutvikling” 

også særskilt ansvar innen området frafall i idretten. Ellers ingen innsigelser på forslag til 

ansvars/arbeids delingen. 

 

Sak 06/11 OFK’s strategiplan for idrett – høring. 

Fylkeskommunens forslag på strategiplan for idrett er ute til offentlig høring med frist 1. februar. 

Høringsforslaget er også sendt direkte til særkretsene/regionene m.fl. Høringsforslaget er tidligere 

sendt til styret og mange har meldt inn sine kommentarer. I tillegg har administrasjonen invitert 

særkretsene og idrettsrådene til å komme med innspill til OIK dersom det er noen overordnede 

synspunkter som de ønsker at OIK skal vurdere å ta med i sitt høringssvar. 

 

Administrasjonen hadde utarbeidet et forslag til høringssvar som dannet grunnlag for diskusjon og 

innspill i møtet. 

  

Vedtak: 

Administrasjonen bearbeider utkastet videre etter de innspill som framkom i møtet. Deretter 

sendes forslaget til styremedlemmene for eventuell justering. Endelig høringssvar sendes OFK 

innen fristen 1. februar 2012. 

 

 

 



 

 
 

Sak 07/12 Idènotat – formalisering av deler av idrettens opplæringstilbud. 

Oppland fylkeskommune har tatt initiativ til og gjennomført 3 arbeidsmøter med representanter fra 

OFK, Høgskolen i Lillehammer (HIL), Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI) og Oppland 

Idrettskrets (OIK) til stede. Idènotatet som er utarbeidet, var vedlagt sakspapirene.   

Som ledd i forankringen av idèen, legges notatet fram for styret.  

 

Administrasjonen hadde sendt et forslag til vedtak i saken. Forslaget ble justert i styremøtet.  

 

Vedtak: 

 

Styret i OIK behandlet ”Idenotat – formalisering av deler av idrettens opplæringstilbud” på 

styremøte den 30. januar og fattet følgende vedtak: 

Styret i OIK stiller seg positive til initiativet til at deler av idrettens kompetansetiltak kan 

bearbeides, godkjennes og gjennomføres i det offentlige utdanningssystemet. Styret mener 

dette kan bli et viktig supplement for å nå ennå bedre ut til noen av målgruppene som den 

organiserte idretten har for sine utdannings-/kompetanse-tiltak. Styret mener at særlig yngre 

tillitsvalgte og frivillige i idretten vil oppleve økt attraktivitet og status ved at 

kompetansetiltakene gjennomføres i det offentlige utdanningssystemet som inkluderer et 

examensbevis med karakter og/eller studiepoeng. 

 

Styret mener det er naturlig at OIK også får en rolle i det videre arbeidet med en 

behovskartlegging, en kartlegging av det som finnes allerede og utarbeidelse av en 

finansieringsplan innen en mulig prosjektoppstart. 

 

 

 

Sak 08/12 Norsk OL-søknad 2022. 

Med henvisning til styresak 74/11 på styremøte den 5. desember, settes saken opp som vedtakssak. 

Det forrige styret vedtok en uttalelse til idrettstyret den 7. november, det nye styret ga klare signaler 

om at de vil gi til syne sitt syn på saken.  

 

Administrasjonen hadde utarbeidet et forslag for styret.  

 

Vedtak: 

 

OL 2022 – prosess. 
 

Styret i Oppland Idrettskrets (valgt på Idrettskretstinget 12.november 2011) behandlet saken om 

hvorvidt norsk idrett og Norge skal søke om å få arrangere OL i 2022 og vedtok følgende uttalelse på 

styremøte den 30.01.2012: 

 

Styret i Oppland Idrettskrets støtter idrettsstyrets tilnærming og den prosessen som er valgt for å 

framskaffe mest mulig avklaringer innen saken legges fram for politisk behandling på et 

ekstraordinært idrettsting inneværende år. 

 



 

 
 

En bredest mulig forankring og uttalt vilje i det norske samfunnet er av avgjørende betydning 

for at et framtidig OL skal bli vellykket for norsk idrett og samfunnet for øvrig. 

 

Styret i Oppland Idrettskrets. 

 

 Sak 09/12 Foreløpig regnskap 2012. 

Regnskapet for 2011 er ikke avsluttet, men en kort orientering om foreløpig resultat ble gitt av 

Stubrud i møtet. Det ligger på dette tidspunkt an til et underskudd på 80 – 100.00 kroner etter 

balanseføringer. Endelig regnskap legges fram for styret på neste styremøte. 

 

Sak 10/12 Handlingsplan 2012. 

Forslag til Handlingsplan med budsjett var ettersendt møteinnkallingen.  

 

Innstilling: Framlagt forslag til Handlingsplan 2012 vedtas. 

 

Vedtak:  

Forslag til Handlingsplan vedtatt. Styret ønsker at arbeidet med Handlingsplan for 2013 

påbegynnes høsten 2012 slik at styret blir mer involvert både i innhold og form. 

 

 

Sak 11/12 Budsjett 2012. 

Forslag til budsjett for 2012 var ettersendt møteinnkallingen.  

 

Innstilling: Framlagt forslag til budsjett for 2012 vedtas. 

 

Vedtak: 

Framlagt forslag inneholder tre alternativer og tas til etterretning. Så fort fylkestilskuddet er 

avklart, utarbeides et endelig budsjettforslag som framlegges for styret på neste styremøte. 

 

 

Sak 12/11 OIK’s anleggsutvalg. 

OIK hadde siste kretstingperiode et styreoppnevnt anleggsutvalg som har hatt en aktiv rolle i 

forbindelse med spillemiddelprosessen i Oppland. Anleggsutvalget har bestått av 6 personer med 

geografisk tilknytning til de forskjellige regionene i fylket. OFK har signalisert at de ønsker noen 

endringer i prosessen.  

Administrasjonen ønsker at styret diskuterer behov og arbeidsoppgaver og at administrasjonen 

eventuelt gis oppdraget med å foreslå hvem som skal tiltre utvalget.  

 

Vedtak: 

Styret besluttet at Starum og Stubrud igangsetter arbeidet med å forespørre medlemmer til 

anleggsutvalg som skal fungere i første omgang i spillemiddelprosessen 2012. Forslag fra 

Starum og Stubrud sendes styret for godkjenning og formell oppnevning. 

 

 



 

 
 

Sak 13/12 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – høring. 

Norges Idrettsforbund (NIF) har utarbeidet et høringsnotat som de vil behandle i sitt anleggsutvalg 

innen det sendes til Kulturdepartementet (KUD). Alle særforbund og idrettskretser inviteres til å 

komme med innspill til dette høringsnotatet.  

 

Innstilling: Styret i Oppland Idrettskrets har behandlet høringsnotatet og tar det til etterretning. 

 

Vedtak: 

Styret i Oppland Idrettskrets tilslutter seg høringsnotatet men forutsetter at foreslåtte 

endring av tippenøkkelen blir realisert. 

 

Sak 14/12 Møteplan 

Forslag til møteplan var sendt styret.  

 

Følgende ble vedtatt: 

Styremøte 2/12, 19. mars på Fakkelgården 

Styremøte 3/12, 21. april, Rica Victoria Lillehammer (møtet avholdes i etterkant av ”Idretthelgen”) 

Styremøte 4/12, 22. mai, sted bestemmes senere. 

 

 

Sak 15/11 Åpent kvarter.  

  Saker IKS-medlemmer ønsker å ”lufte”, men hvor det normalt ikke skal fattes 

  vedtak. 

 

  

Sak 16/10:  Eventuelt. 

 

 

 

 

Referat 

Tore Stubrud 


