
NORGES
IDRETTSFORBUND
Oppland idrettskrets

MIN  _

Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 15/14-16.
Tid/sted: Fredag 12.02.2016 kl. 16:00-17:30, Lillehammer.
Møtt: Brørby, Murud, Fløgum, Løberg, solberg, Brufladt og Syversen.
Forfall: Høglien, Garberg.
Fra adm.: Skjærvik, Djupvik og Stubrud.
Kopi: Kontrollkomiteen.

Saksliste:
126/14-16 Protokoll fra IKS møte 14/14-16.
127/14-16 Referatsaker
128/14-16 ldrettskretstinget 23.04.16
129/14-16 Regnskap 2015
130/14-16 Åpent kvarter
131/14-16 Eventuelt

Sak 126/14-16: Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 14/14-16, 19.01.2016. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

I nnstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 127/14-16: Referatsaker. 
• Fakkelmarkeringene, Gjøvik den 8.02 og Otta den 9.02. Roger og Inger refererte fra

markeringene. To vellykkede arrangementer med stor deltagelse.
• Invitasjon fra HIK til Tinget; Berit og Tore deltar.
• Regionting til NCF Region Innlandet på Biri den 6.02: Liv representerte 01K.
• Indre Østlandet Fotball kretsting den 12.og 13.02: Tore representerer 01K.
• Invitasjon til kretsting i Oppland Gymnastikk- og Turnkrets den 12.og 13.03 på

Beitostølen; styret undersøker om noen har anledning til å representere en eller
begge dagene. Styret bes om å melde tilbake til Tore.

• Status prosjektsøknader; Tore ga en kort orientering, det er søkt om gave til tre
forskjellige prosjekter hos Sparebankstidtelsen. Gjensidigestiftelsen har allerede
innvilget 350.000,- til prosjekt som 01K har sammen med sykehus Innlandet, HIL,
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OFK og OLT-I. OFK har tidligere innvilget opp til 100.000,- i støtte til Mentorprosjektet
for 2016.

• Møte med Stortingsbenken innlandet, 12. mai; Berit orienterte om det planlagte møtet
på Stortinget med politikere fra innlandet, høgskolene m.fl. Forslag til agenda
utarbeides og avstemmes med HIK.

• Innspill fra R. Bogerud, leder programkomiteen for kretsledermøtene: referat og notat
om mulige temaer samt opplegg for kommende kretsledermøter sendt til styret.
Eventuelle kommentarer og innspill sendes Tore.

• Representasjonsantrekk: tilbud innhentet og vedlagt sakspapirene.
Styremedlemmene sender inn behov og ønsket størrelse til Jørn som effektuerer
bestillingen.

• Avtale med Norsk Tipping: Tore inngår ny tilsvarende avtale med NT som vi hadde
inneværende år. Alle idrettskretser har tilsvarende avtaler om merking av
spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. 01K mottar opptil 30.000,- for jobben.

• Forslag endringer i spillemiddelregelverket; NIF har sendt et forslag til endringer ut på
høring til særforbund og idrettskretser med svarfrist 27.02.16. En endring som
foreslås er å fjerne  den polisiske behandlingen av spillemiddeisøknadene i
kommunene og fylkeskommunene og at rekkefølgen på tildelingen avgjøres av i
hvilket søknadsår søknadene blir godkjent første gang. Dette for å effektivisere
saksbehandlingstiden. Saken diskutert i møtet, Inger, Arne og Tore fikk mandat til å
skrive høringssvar for 01K.

• Møte med Deutche Sport Jugend (DSJ); Berit, Liv, Trine, Roger, Jørn og Tore hadde
møte med to representanter fra DSJ og Katrine Godager fra NIF i forkant av
styremøtet den 12.02. Tema for møtet var mulighet for samarbeid mellom tysk og
norsk ungdomsidrett, spesielt oppmerksomhet på muligheten for samarbeid om
Olympisk Akademi som holdes årlig på Nansenskolen i Lillehammer. Viktig å
presentere Katrine fra NIF og reprsentantene fra DSJ for hverandre, kontakt ble
etablert. HIL og 01K har allerede samarbeid med DSJ.

Sak 128/14-16 Idrettskretstinget 23.04.16 
Tidsplan med angivelse av frister og oppgaver fram mot Kretstinget.
Gjennomgang av status og plan for gjennomføring ble diskutert i møtet.

Vedtak: Arne Skogsbakken er forespurt om å være dirigent på Tinget. Berit
forespør Marit Breivik om å holde innlegg på Tinget. Administrasjonen
sender invitasjon til gjestene. Utlysning av Hederspriser og
Ungdomsmedvirkningsprisen er sendt ut til orgleddene. 01K setter av kr
10.000 til reisetilskudd for tingrepresentantene som fordeles etter
mottatte regninger, avkorting på påregnes.

Sak 129/14-16 Regnskap 2015 
Foreløpig regnskap presenytert for styret. Regnskapet er ikke behandlet av revisor eller
konrtollkomiteen. Vi tar sikte på møte med Kontrollkomiteen i begynnelsen av vårt styremøte
15. Mars på Raufoss.

Innstilling: Foreløpig regnskap tas til etterretning.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 130/14-16 Åpent kvarter
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Saker som styremedlemmer ønsker å "lufte", men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 131/14-16 Eventuelt

• Gunhild deltar på workshop for 01K på HIL sammen med tyske ungdomsledere. Ho
oppsummerer erfaringene og presenterer de på neste styremøte.

• Neste styremøte blir den 15. mars på Raufoss klokken 18:00 Vi tar sikte på å ha
møte med Kontrollkomiteen klokken 17:00. Vi inviterer gjester fra idretten fra klokken
18:15; Raufoss Fotball, Raufoss Bokseklubb og Dance4Fun.

t

Referat Tore Stubrud.
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