
NORGES
IDRETTSFORBUND

Referat Oppland idrettskrets

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK `
l\~Møte nr.: 13/14-16.

Tid/sted: Tirsdag 1.12.2015 kl. 17:30-20:00, Hvelvet Restaurant, Lillehammer.
Møtt: Brørby, Murud, Fløgum, Brufladt og Syversen.
Forfall: Høglien, Garberg, Solberg og Løberg.
Fra adm.: Skjærvik, Djupvik, Braathen og Stubrud.
Kopi: Kontrollkomiteen.

Saksliste:
111/14-16 Protokoll fra IKS møte 12/14-16.
112/14-16 Referatsaker
113/14-16 Regnskapsrapport 31.10.15
114/14-16 Strategiplan 2016 — 2019
115/14-16 Handlingsplan 2016 - 2017
116/14-16 Budsjett 2016
117/14-16 Møtetplan fram til Kretstinget
118/14-16 Åpent kvarter
119/14-16 Eventuelt

Sak 111/14-16: Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 12/14-16, 4.11.2015. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 112/14-16 Referatsaker. 
• Skreia IL 100 år; Fløgum represenerte 01K på en flott jubileumsfest.
• Partnerskapsavtalen med OFK; Møte gjennomført med fylkesordfører og "idretts"-

admininistrasjonen i OFK, søknaden også sendt til komitemedlemmene av Næring og
samfunn samt gruppelederne i OFK. Søknaden skal etter planen behandles i midten
av desember.

• "Ung Ildsjel"; de fire nominerte fra Oppland inviteres til "miniseminaret" og resten av
idrettsgallaen på OIKs regning. De øvrige tolv foreslåtte kandidatene fra Oppland
inviteres til "miniseminaret" og idrettsgallaseminaret.

• Bortfall av treningstilbud ved VGS; saken vekker stort engasjement med blant annet
fakkeltog i Lillehammer. Saken skal avgjøres på fylkestinget 9. desember.
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• Fellesmøte med HIK 9.01.16; program og invitasjon er sendt. Foreløpig er tre
Stortingsrepresentanter, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og en
særforbundespresident fra Oppland påmeldt. Påminnelse sendes i midten av
desember.

• Mva kompensasjon for IL som bygger anlegg; 01K tok initiativ til artikler i avisene OA
og GD. Artikler i begge avisene i forkant av politisk behandling og artikler i begge
avisene etter at det "glade budskap" ble kjent. Idrettskretsene har fått annerkjennelse
fra NIF sentralt for det arbeidet som er gjort i denne saken.

• Samordnet rapportering; det innføres samordnet rapportering fra 2016 for
idrettslagene, se vedlagt orientering, vedlegg 1.

• Opptak av idrettslag; se egen orientering, vedlegg 2.
• Daglig leder seminar; Skjærvik orienterte om seminaret som skal finne sted på Honne

den 14. desember.
• Dialogmøte på Gardermoen 5. november: Fra 01K deltok Brørby, Murud og Stubrud

på dialogmøte med idrettsstyret, ik-lederne og særforbundspresidenter.
• Kompetansenettverksmøte; gjennomført i samarbeid med HIK, 20 deltakere den 6.

og 7. november i Lillehammer.
• Seminaret "Hvordan blir vi gode sammen" på Høgskolen i Gjøvik 26. november med

mer enn 100 deltaker.
• Foredrag om frivilligheten i idretten på HIL; Djupvik og Stubrud fra 01K.

Sak 113/14-16 Regnskapsrapport og prognose. 
Regnskapsrapport pr 31.10.15 var vedlagt sakspapirene.

I nnstilling: Rapporten tas til etterretning.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 114/14-16 Strategiplan 2016 — 2019 
Arbeidsdokumentet — struktur og innhold legges fram for diskusjon og justeringer.

Innstilling: Saken legges fram for styret til diskusjon og vedtaksbehandling.

Vedtak: Strukturen på planverket godkjent, innholdet må det arbeides videre
med. Forslag til Strategiplan sendes på høring til de som har
representasjonsrett på kretstinget med svarfrist innen styremøtet i
februar.

Sak 115/14-16 Handlingsplan 2016-2017. 
Arbeidsdokumentet - struktur og innhold legges fram for diskusjon og justeringer.

I nnstilling: Saken legges fram for styret til diskusjon og vedtaksbehandling.

Vedtak: Strukturen på planverket godkjent, innholdet må det arbeides videre
med. Forslag til Strategiplan sendes på høring til de som har
representasjonsrett på kretstinget med svarfrist innen styremøtet i
februar.
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Sak 116/14-16 Budsjett 2016. 
Forslag til budsjett var ettersendt sakspapirene.

Vedtak: Framlagt budsjettforslag ble vedtatt. Brørby, Murud og Stubrud ble gitt
fullmakt til å justere budsjett så fort tildelinger fra OFK og NIF blir kjent.

Sak 117/14-16 Møteplan fram til Kretstinqet.

Vedtatt møteplan; 
• Tirsdag 19. januar, telefonmøte.
• Tirsdag 12. februar, Lillehammer. Styremøte kl. 16:00, deretter deltakelse på

åpningen av UngdomsOL.
• Møte med Kontrollkomiteen, tidspunkt avklares senere.
• Tirsdag 15. mars, Raufoss.
• Lørdag 23. april, Kretsting. Lillehammer Radisson Hotel.

Sak 118/14-16 Åpent kvarter
Saker som styremedlemmer ønsker å «lufte», men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 119/14-16 Eventuelt. 
• OlKs valgkomite varsles om oppstart av arbeidet mot kretstinget 23. april.
• "Shaping the Olympic Movement" orientering av Syversen. Seminar under UOL med

tyske og norske studenter samt norske yngre idrettsledere, ca 20-25 år.

Referat
Tore Stubrud.
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Referatsak 2 — styremøte 01.12.2015

Kort informasjon om «SAMORDNET RAPPORTERING» som innføres i norsk idrett fra og med 2016.

Hensikt:

• Forenkle hverdagen for idrettslagene

Hvordan:

• Samordne alle rapporterings- og søknadsfrister til et tidspunkt

• En rapporteringskanal

Tiltak for idrettslagene:

• Årsmøte må avholdes innen 31. mars 2016 (ref ny lovnorm)

o Ny lovnorm må vedtas og sendes inn for godkjennelse

• Ny rapporterings- og søknadsfrist 30. april 2016, for:

o ldrettsregisteringen

o Oppdatering av Brønnøysund (eksempel Grasrotandelen)

o Momskompensasjon for lag omsetning under kr 5 mill

(for lag med omsetning over kr 5 mill som før, men samordnet i 2017)

o Utstyrsmidler

• Kravet om elektronisk medlemsregister — frist for idrettslagene 31.12.2016

Konsekvenser for IL:

• 2016 et overgangsår med endringer, målsetting om et bra 2017

Konsekvens for tK:

• Stort informasjonsbehov januar, februar og mars - budskap kan ikke gjentas for ofte

- bruke alle kanaler (nyhetsbrev, fb, hjemmeside, møter, all telefonkontakt

- bruk IR/SK/region/SF som markedsførere

• Må på «tilbydersiden» mht hjelp og støtte

• KlubbAdmin kan bli en suksessfaktor for klubbene

• Godkjenning av over 400 nye lovnormer

• Stort etterarbeid som kan dra seg ut over høsten

Fordelene:

• NIF forvalter årlig store overføringer fra det offentlige og har derfor et særlig ansvar for å
sørge for at organisasjonen både er og fremstår med stor troverdighet og ryddighet.

• Gir mulighet for balanse mellom rettigheter og plikter for medlemskapet i norsk idrett

• Enklere for alle organisasjonsledd fra og med 2017
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Referatsak — styremøte 01.12.2015

I mangel av oversikt over hva som tidligere er rapportert, gis styret en informasjon om opptak av nye
klubber så langt i 2015.

Avgjørelser i administrasjon — opptak nye klubber 01.01.2015 til 01.12.2015:

• Fron Fotball 2010 Opptatt 14.01.2015

• Gjøvik Frisbeeklubb Opptatt 24.02.2015

• Kvam Sportsskytterklubb Opptatt 26.05.2015

• Lora Sportsskyttere Opptatt 27.05.2015

• Mjøsa Modellflyklubb Opptatt 27.05.2015

• Sportsen IL Opptatt 08.06.2015

• Gjøvik Fekteklubb Opptatt 08.10.2015

• Friskis & Svettis Jevnaker Opptatt 04.11.2015

• Kvitfjell Brettklubb Opptatt 01.12.2015

Saker med sannsynlig avgjørelse i 2015 som er/vil komme på høring, som forhåndsinfo til

styret:

• Mudo Boxing Lillehammer

- innsigelse på navn, anbefalt navn Lillehammer Bokseklubb

- avventer klubbs svar

- Lillehammer idrettsråd avventer

• Land Fjellsportgruppe

• Gjøvik Brettklubb

• Fron Trasher Team

- kan komme innsigelser på navn
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