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NORGES
IDRETTSFORBUND
Oppland idrettskrets

999
Idrettskretsstyret i Oppland IK
12/14-16.
Onsdag 4.11.2015 kl. 18:00-21:30, Fjellhallen, Gjøvik.
Brørby, Murud, Fløgum og Brufladt.
Høglien, Garberg, Løberg, Solberg og Syversen.
Skjærvik, Djupvik og Stubrud.
Kontrollkomiteen.

Protokoll fra IKS møte 11/14-16.
Referatsaker
Idrettsleir for ungdom i Oppland.
Partnerskapsavtalen med OFK
Ungdoms-OL — «Ung ildsjel»
Bortfall av treningstilbud ved videregående skoler.
IPD/Idrettsplan 2016-17/Handlingsplan 2016
Fellesmøte med HIK, politikere og idrettspolitikere fra innlandet.
Regnskapsrapport.
Styremøtet 1.12.15
Åpent kvarter
Eventuelt

Sak 99/14-16: Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 11/14-16, 22.09.2015. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Godkjent med følgende tillegg; styret ga Murud, Solberg og Djupvik et
spesielt ansvar under sak 88/14-16 om nomineringen av unge ildsjeler
fra Oppland.

Sak 100/14-16 Referatsaker. 
• Inkluderingsprisen 2015; den årlige utlysningen av lnkluderingsprisen er mottatt.

Administrasjonen avklarer med inkluderingskonsulenten om hvem vi eventuelt skal
nominere i år.
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• NIFs flykningefond; Administrasjonen redegjorde for utlysningen og
søknadsprosedyren, mange klubber fra Oppland har søkt. Resultatene sendes styret
så fort det foreligger fra NIF.

• Utdelingen av talentstipend 17.10.15, Hamar; Stubrud deltok fra 01K på en meget fin
tildelingsfest i Hamar Kulturhus. Sparebanken Hedmark deler ut en million til
idrettstalenter fra innlandet etter søknad. Stubrud er OlKs representatnt i juryen.

• Invitasjon Skreia IL 100 år; Fløgum representerer 01K.
• Referat fra 1K-leder møtet i Molde; Murud har skrevet referat fra møtet hvor også

Fløgum og Stubrud deltok. Referatet sendt til styret.
• MVA kompensasjon når IL bygger anlegg; årets ramme er ikke tilstrekkelig til at IL-

ene får full kompensasjon for MVA i motsetning til når kommuner bygger
idrettsanlegg. De idrettslagene som kommer dårligst ut i Oppland er Vardal IF og
Dombås IL. OA har skrevet en artikkel om Vardal IF og GD en artikkel om Dombås
IL, disse artiklene videresendes til Opplands Stortingspolitikere.

• Intensjonsavtale med HIL; avtale som bekrefter intensjonen om å samarbeide om
deltagelse i NUV-prosjektet "Verdiskapende lederskap i arbeidslivet — digitale
læringsformer for refleksjon og læring". 01K deltagelse blir eventuelt å delta i en
referansegruppe, en samarbeidsavtale med spesifiering av oppgaver og roller vil bli
utarbeidet ved en eventuell tildeling av midler fra NUV.

• Grenseløse dager på Gjøvik; arrangert i Gjøvik Olympiske Fjellhall den 29. oktober av
Håkenstad med samarbeidsparter. Det ble gjennomført med 13 aktivitetsposter, hele
186 aktivitetskort ble innlevert med meget gode tilbakemeldinger av deltagerne.

• Bandy får vist fram idretten under Ungdoms OL: Bandy har blitt akseptert som
"demonstrasjonsidrett" under Ungdoms-OL 2016 i Gjøvik.

Sak 101/14-16 Idrettsleir for ungdom i Oppland. 
Syversen hadde på bakgrunn av vedtak på forrige styremøte laget et notat som beskriver
idrettsleiren på Hove i Aust-Agder som idrettskretsen arrangerer. Styret og administrasjonen
vskal vurdere om dette er en modell/arrangement som kan gjennomføres også i Oppland.

Syversens notat var vedlagt sakspapirene.
Idrettsleiren på Hove er et meget godt etablert arrangement som er eksemplarisk for andre
og burde vært «kopiert». Trine peker både på muligheter og utfordringer ved eventuell
utvikling og oppstart av tilsvarende eller lignende hos oss.

Innstilling: Saken legges fram for styret til diskusjon og vedtaksbehandling om eventuell
videre framdrift.

Vedtak: Administrasjonen i samarbeid med Syversen, gjennomfører møter med
aktuelle særidrettskretser/forbund og legger fram et forslag på konsept
for styrebehandling.

Sak 102/14-16 Partnerskapsavtalen med OFK. 
Vi hadde et administrativt møte med OFK den 23.10.15. Den 28.10 gjennomførte 01K et
møte på politisk nivå med Brørby og Fløgum fra 01K og fylkesordfører Even Aleksander
Hagen fra OFK. I tillegg deltok Trond Carlson og Elin Bjørnstad fra OFK og Djupvik og
Stubrud fra 01K.

Det var vedlagt en oversikt på grunnfinansieringen av de ulike idrettskretsene og søknad om
ny Partnerskapsavtale med sakspairene.

Vedtak: Brørby utarbeider og sender e-post til de politiske gruppelederne i OFK
og vedlegger vår søknad om Partnerskapsavtale.
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Sak 103/14-16 Ungdoms-OL — «Ung Ildsjel». 
Administrasjonen orienterte kort om det siste vedrørende Fakkelmarkeringene. De «unge
ildsjelene» fra Oppland er tiltenkt roller også for Fakkelmarkeringene i Oppland.

Vi har fått oversendt søknadspapirene for 4 kandidater fra Oppland som er utplukket av NIF
sentralt. Innen 9. november skal 01K velge ut den av de 4 som oppfattes som beste
kandidaten fra Oppland. På siste styremøte ble Liv, Gunhild og Roger utpekt til å ta et
særskilt ansvar i denne prosessen.

Oppland Idrettskrets fikk oversendt fire fantastiske Unge ildsjeler fra NIF sentralt etter
nominsasjonsprosessen.

Styret fattet følgende vedtak om hvem fra Oppland som velges.

Vedtak: 

Styret i Oppland Idrettskrets vedtok på styremøte den 4. November 2015 at kandidaten
fra Oppland er følgende;

Navn: Even Røysheim
Født: 1994
Klubb: Søre Al IL
Idrett: Hopp, kombinert, langrenn.
Antall år som ildsjel er 6-8 år.

Dette ut fra hans usedvanlig betydningsfulle og uselviske innsats i sitt lokale
idrettslag for at barn og ungdom skal få tilbud om aktiviteter i idretter som er svært
dugnadskrevende, spesielt hopp og kombinert men også langrenn.
Even har tross sin unge alder allerede lagt ned en stor innsats for sitt idrettslag,
nærområde og regionen ved å legge til rette for barns og ungdoms
aktivitetsmuligheter.

Kandidaten fremmes til Semifinalen i kåringen av Årets Ildsjel, med stolthet fra
Oppland Idrettskrets.

Sak 104/14-16 Bortfall av treningstilbud ved videregående skoler. 
Plan for videregående opplæring i Oppland ble av fylkesopplæringssjefen/fylkesrådmannen
sendt på høring før sommeren i år. I denne planen ble det foreslått å legge ned
idrettstilbudene ved Lillehammer VGS og Raufoss VGS. Det kom 69 høringsuttalelser.
Planen var til behandling i fylkestinget i september, men saken ble utsatt til behandling i det
«nye» fylkestinget i desember. Fylkesopplæringssjefen har i mellomtiden bedt rektorene si
opp avtalene med virkning fra 1. desember. Fylkesopplæringssjefen har etter dette bestemt
at OFK skal komme elevene i møte og bestemt at tilbudet etter 1. desember blir helt likt
dagens tilbud, bare uten elevbetaling.
Så langt er på mange måter en optimal løsning valgt for skoleåret 2015/16, et godt tilbud til
elevene som er gratis.

Bekymringen/usikkerheten som mange nå opplever er hva blir tilbudet skoleåret 2016/17?
Fylkestingets behandling av «Plan for videregående opplæring i Oppland» i desember, vil
høyst sannsynlig bli avgjørende for saken.
01K offentliggjorde en bekymring ved et eventuelt bortfall av treningstilbudet ved VGS i
Oppland på forsommeren, dette var vedlagt sakspairene.
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Innstilling:
01K retter en henstilling til medlemmene av OFKs komite for opplæring og kultur. Brevet
gjentar OIKs tidligere bekymring ved et eventuelt bortfall av treningstilbudet.

Vedtak: Som innstillingen med tillegg at brevet også sendes gruppelederne i
OFK.

Sak 105/14-16 IPD/Idrettsplan 2016-17, Handlingsplan 2016. 
Sist behandlet på styremøte den 22.09.15. NIF sentralt har satt i gang en møterekke som
skal munne ut i planverktøyer som skal være til hjelp i operasjonaliseringen av IPD for de
underliggende organisasjonsleddene. Uavhengig av dette arbeider OIKs tre utvalg med å
peke ut forslag på fokusområder innen sitt ansvarsområde som ble diskutert på styremøtet.

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med Handlingsplan som legges fram for
behandling på julestyremøtet.

Sak 106/14-16 Fellesmøte med HIK, politikere og idrettspolitikere fra innlandet. 
Sist behandlet på styremøte 22.09 med følgende vedtak; 01K vil primært at Fellesmøtet
arrangeres i forbindelse med Idrettsgallaen på Lillehammer 9. januar 2016. Dette spilles inn
til styret i HIK.
Etter dette har HIK styret «applaudert» forslaget og er dermed formelt bekreftet.

Vedtak: Brørby og Stubrud jobber videre med agendaen og innledere. Invitasjon
sendes Stortingspolitikere fra innlandet, fylkespolitikere
(gruppelederne), styremedlemmer i særforbundene fra innlandet og
idrettstyremedlemmene fra Oppland og Hedmark.

Sak 107/14-16 Regnskapsrapport 3. kvartal. 
Regnskapsrapport var ettersendt sakspapirene. Stubrud presenterte rapporten.

Innstilling: Rapport pr 3. kvartal tas til etterretning.

Vedtak: Rapporten tatt til etterretning, ny regnskapsrapport og prognose legges
fram på julestyremøtet.

Sak 108/14-16 Styremøte 1.12.15. 
Det har blitt tradisjon for at årets siste styremøtet (Julemøtet) legges til Lillehammer og
avsluttes med middag. Dette møtet får en annen form enn våre vanlige styremøter, opplegg
for møtet fastsettes. OIKs fadder Sigbjørn Johnsen inviteres til dette eller på første styremøte
i 2016.

Vedtak: Møtet starter klokken 17:30 med følgende saker; handlingsplan, budsjett
og møteplan. Middag klokken 20.00

Sak 109/14-16 Åpent kvarter 
Saker som styremedlemmer ønsker å «lufte», men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 110/14-16 Eventuelt.
Ingen saker.

J CL'
Referent Tore Stubrud.
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