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Idrettskretsstyret i Oppland IK
11/14-16.
Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla hotell, Lillehammer.
Brørby, Murud, Fløgum, Brufladt, Solberg, Syversen.
Høglien, Garberg, Øberg
Stubrud, Djupvik, Skjærvik og Slokvik.
Kontrollkomiteen.

Berit ønsket alle og spesielt Jørn Gunnar Skjærvik velkommen til styremøtet. Jørn er tilsatt som
organisasjonkonsulent og starter i sin stilling 1. oktober.

Sakliste: 85/14-16
86/14-16

Protokoll fra IKS møte 10/14-16.
Referatsaker

Orienteringssaker:
87/14-16
88/14-16
89/14-16
90/14-16
91/14-16

Handlingsplan 2015
UngdomsOL 2016
Idrettens Hus
Regnskap
Partnerskapsavtalen

Utviklingssaker:
92/14-16 Operasjonalisering av IPD
93/14-16 Idrettsplan 2016-2017
94/14-16 Handlingsplan 2016
95/14-16 Kretstinget 2016
96/14-16 Fellesmøte med HIK og andre idrettspolitikere.
Faste saker: 0
97/14-16 Åpent kvarter
98/14-16 Eventuelt

Sak 85/14-16: Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 10/14-16, 26.05.2015. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Godkjent.
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Sak 86/14-16 Referatsaker.

• OFKs samling for saksbehandlere innen idrett og friluftsliv; Roger og Tore refererte fra
samlingen.

• Kretsledermøte i Molde 18.-20. september; Liv, Trine og Tore refererte fra møtet. Samme
tre setter opp en liste med de viktigste sakene fra møtet som sendes styret.

• Åpning av deltagerlandsbyen på Lillehammer; Trine representerte OIK.
• «Aktivt sinn i en aktiv kropp»: Trine er medlem av styringsgruppen oppnevnt av

Fylkesmannen. Sparebankstiftelsen har bevilget 15 millioner som skal bidra til økt aktivitet i
ungdomsskolene i Oppland. Ungdomsskolene søker midler til prosjekter som behandles av
styringsgruppen.

• Idrettsleir på Tromøya; Aust-Agder Idrettskrets arrangerer en stor sommerleir hvor
Barna/ungdommene får prøve mange forskjellige aktiviteter. Trine lager et notat som
administrasjonen videresender til styret. Styret og administrasjonene vurderer om dette er en
modell/arrangement som kan gjennomføres også i Oppland.

Orienteringssaker: 

Sak 87/14-16 Handlingsplan 2015. 

Administrasjonen rapporterte status i forhold til den vedtatte handlingsplanen for 2015. Hva er
gjort, hva får vi til resten av året og hva må/kan eventuelt utsettes. Presentasjonen vedlegges
referatet.

Vedtak: På desembermøtet avgir administrasjonen ny rapport som også inneholder en
oversikt over hva som ikke blir gjennomført.

Sak 88/14-16 UngdomsOL 2016. 

Administrasjonen rapporterte hva er gjort og hva er planlagt framover. Fra Oppland er det 54
ungdommer som har gjennomgått «Ung Leder» kurs. Vi har søkt og fått midler fra OFK til en
«Mentorordning». Mentorene inviteres til samlinger med de «unge lederne» og har et
oppfølgingsansvar av ungdommene. Ny samling for de unge lederne i perioden 1. — 4. oktober på
Lillehammer. Dette er en nasjonal samling med opptil 200 deltagere.

Arbeidet med Fakkelmarkeringen under UOL er i full gang. En markering skal være på Gjøvik ved
Fjellhallen hvor Idrettsrådet, lokale idrettslag og UKM med flere er med i planleggingen. Den andre
markeringen blir sannsynligvis ved Gausdal VGS i tråd med nasjonalt konsept som ble presentert på
kretsledermøtet i Molde. Presentasjon som beskriver dette opplegget ettersendes til styret.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG
PARALYMPISKE KOMITE

:1d resse tlf -.47fi127 9-1 44
rakF:elcarden 5torhoVe e-post opplandeeidrettsCnrhundet.no
2624 Lillehammer www.;drett.no/oppland



Sak 89/14-16 Idrettens Hus. 

Administrasjonen rapporterte status i arbeidet. Lillehammer kommune har nå oppnevnt en
prosjektleder for etableringen av idrettens hus på Mesna VGS. Tore skal sammen med representant
fra NHF Region Innlandet og Skikretsen i møte med Lillehammer kommune den 6. oktober. Tore
sender en orientering til styret etter dette møtet.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

Sak 90/14-16 Regnskap. 
En enkel resultatrapport pr juli var vedlagt sakspapirene. Kommentarer til regnskapet ble gitt i
møtet. Ingen bekymringsfulle avvik hverken på inntekts- eller kostnadssiden etter 7 måneder.

Innstilling: Regnskapet pr juli 15 tas til orientering.

Vedtak: Tatt til orientering. Ny regnskapsoppstilling med prognose legges fram for
styret på neste styremøte

Sak 91/14-16 Partnerskapsavtalen. 

Leder og administrasjonen orienterte om status i arbeidet. Administrasjonen setter opp en liste over
hvilke momenter som er viktige å ha med i den nye avtalen, denne oppstillingen sendes til styret for
kommentarer innen 15. oktober. Berit og Tore tar sikte på å gjennomføre møter med
fylkespolitikere fra de forskjellige partiene innen behandlingen av nye avtale behandles i OFK.
Administrasjonen henter inn tilsvarende avtaler fra andre kretser for om mulig hente tips om
utforming og innhold.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

Utviklingssaker: 

Sak 92/14-16 Operasjonalisering av Idrettspolitisk dokument (IPD). 

Nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) ble vedtatt på idrettstinget 6. juni 2015. Lenke til dokumentet
ble sendt styret 14. september. Trykte eksemplarer ble delt ut i styremøtet.

Hele norsk idrett skal forholde seg til dette dokumentet som ble vedtatt av idrettens høyeste organ.
For OIK må dette arbeidet startes opp nå og avspeile Idrettsplanene de neste fire årene. Kretstinget i
april 2016 skal vedta en ny Idrettsplan for 2016- 17. IPD omfatter hele idretten og alle
organisasjonsledd. Idrettskretsene har (heldigvis) ikke ansvaret for å gjennomføre alt. Mye av
arbeidet er å omsette det som er relevant for oss til våre forhold og virkelighet. Vi kan ikke gjøre
«alt» hvert år, det er nødvendig å prioritere noe framfor annet. Det er førende for arbeidet de neste
årene hva som vedtas i OIKs idrettsplan.
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IPD var også tema på kretsledermøtet i Molde 18.-20. september hvor Liv, Inger og Tore deltok for
OIK. Samme tre innledet i saken på styremøtet.

Styret diskuterte innhold og form på OIK sine planverktøyer. IPD favner bredt slik at en spissing av
hvilke områder som OIK skal ha mest fokus på de forskjellige årene framover er nødvendig.
Enighet om at planene skal omhandle færre tiltak og heller gjøre de spissede tiltakene grundigere.

Vedtak: Våre tre utvalg; «Idrett og samfunn», «Kompetanseutvalget» og
«Anleggsutvalget» bruker tiden fram til neste styremøte til å komme med
forslag på fokusområder innen sitt ansvarsområde.

Sak 93/14-16 Idrettsplan 2016-2017. 

Idrettsplan 2016-2017 skal legges fram og vedtas på Oppland IK sitt kretsting i april 2016.
Idrettsplanen skal ta opp i seg føringer gitt i IPD.

Prosess videre i styre og administrasjon ble diskutert. Viser til forrige sak hvor videre arbeid med
IPD skal resultere i en omsetting av overordnet plandokument til hvilke områder og tiltak som skal
prioriteres i Oppland IK de neste årene.

Vedtak: Saken settes opp igjen på neste styremøte hvor arbeidet med IPD vil gi retning
for Idrettsplanen.

Sak 94/14-16 Handlingsplan 2016.

Handlingsplanen 2016 er en konkretisering av tiltak i tråd med Idrettsplanen.

Vedtak: Saken settes opp igjen på neste styremøte. Arbeidet med IPD og Idrettsplanen
gir føringer for Handlingsplanen som er en konkretisering av tiltak for 2016.

Sak 95/14-16 Kretstinget 2016. 

OIKs kretsting skal avholdes i april 2016. Tradisjonen er å arrangere kretstinget annenhver gang på
Gjøvik og Lillehammer. Siste var på Gjøvik. Siste kretsting ble avholdt på en ukekveld i motsetning
til tidligere som det har vært på lørdager.

Styret diskuterte om utdelingen av Bragdstatuetten skal utdeles på Kretstinget.

Styret drøftet muligheten for å utlyse og utdele prisen «årets ildsjel» i forbindelse med Kretstinget
2016.

Styret var enige om at Kretstinget for 2016 bør legges til Lillehammer Hotell, administrasjonen
undersøker om det er ledig.

Opplands Idrettsstyremedlemmer inviteres sammen med OIKs fadder fra Idrettsstyret, Sigbjørn
Johnsen. En eller flere av disse inviteres til å holde foredrag på Kretstinget.
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Vedtak: OIKs Kretsting avholdes på Lillehammer lørdag 23. april 2016 klokken 10:00 —
16:00 fortrinnsvis på Lillehammer Hotell. Det tas sikte på å utdele
Bragdstatuetten og Ildsjelsprisen på Kretstinget.

Sak 96/14-16 Fellesmøte med HIK, politikere og idrettspolitikere fra innlandet. 

På siste idrettsgalla, i januar på Hamar, fikk vi god deltagelse av både politikere og sentrale
idrettspolitikere fra innlandet og spesielt fra Oppland. Vi skal følge opp dette med ett tilsvarende
arrangement i Oppland.

Innstilling: OIK vil primært at Fellesmøtet arrangeres i forbindelse med Idrettsgallaen på
Lillehammer 9. januar 2016. Dette spilles inn til styret i HIK.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 97/14-16 Møteplan andre halvdel 2015.

Vedtak:

Møteplan:

Styremøte/seminar
Styremøte
Julemøte
Idrettsgalla/styremøte
Styremøte
Styremøte
Kretstinget

22.09 Lillehammer
04.11 Gjøvik, kl.18:00
01.12 Lillehammer, kl. 17:00
09.01 Lillehammer med overnatting.
februarUOL
mars ?
23.04 Lillehammer

Sak 98/14-16 Åpent kvarter 

Saker som styremedlemmer ønsker å «lufte», men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 99/14-16 Eventuelt. 

• Global Dignity Day: Tom Svellet har sendt en mail til styret i OIK med et ønske om bistand
til å skaffe nok veiledere til årets arrangementer. Tom er prosjektansvarlig i Hedmark og
Heidi i Oppland. Styremedlemmene undersøker hver for seg om de har mulighet og
undersøker også om de har noen i sin krets som kan forespørres. Administrasjonen legger
ute en sak om GDD på vår hjemmeside og 1-B.

Referat ~^
Tore Stubrud. '
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