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Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 14/14-16.
Tid/sted: Tirsdag 19.01.2016 kl. 17:30-18:30, telefonmøte.
Deltagere: Brørby, Murud, Fløgum, Løberg, Brufladt og Syversen.
Forfall: Høglien, Garberg, Solberg.
Fra adm.: Skjærvik, Djupvik og Stubrud.
Kopi: Kontrollkomiteen.

Saksliste:
120/14-16 Protokoll fra IKS møte 13/14-16.
121/14-16 Referatsaker
122/14-16 Status prosjekter og prosjektsøknader
123/14-16 Oppjustert budsjett 2016
124/14-16 Åpent kvarter
125/14-16 Eventuelt

Sak 120/14-16: Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 13/14-16, 1.12.2015. Forslag til protokoll var vedlagt sakspairene.

I nnstilling: Godkjennes.

Vedtak: Godkjent med en korrigering av tidspunktet for neste styremøte i sak 117/14-
16 Møteplan; neste styremøte er fredag 12. februar.

Sak 121/14-16 Referatsaker. 
• Miniseminaret og Idrettsgallaen; mange positive tilbakemeldinger fra deltagere,

samlet oppfatning om at seminaret var vellykket og konseptet skal videreføres.
• Partnerskapsavtalen med OFK; signert Partnerskapsavtale for perioden 2016-2019.

Det ble påpekt at nylig inngått avtale, i motsetning til tidligere avtale, ikke har med
ordlyd om årlig indeksjustering. Det undersøkes med OFK om dette er en
forglemmelse!

• ldrettskretstinget; OlKs kretsting 23. april på Lillehammer Hotell. Administrasjonen
legger fram en skisse/plan for gjennomføringen av kretstinget på neste styremøte.
Forslag til innhold; kulturinnslag, innlegg av OlKs fadder i Idrettsstyret Sigbjørn
Jonsen, tingforhandlinger, utdeling av Bragdstatuetten, Ungdomsmedvirkningsprisen
og OlKs Hederstegn. Mulig orienteringssak på tinget kan være "Stolpejakten".
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• Høringssvar prepareringsutstyr; presentert av Brørby, brevet vedlagt sakspapirene.
• "Stolpejakt"; Stubrud hatt møte med Tommy Gullord og Arnfinn Pedersen fra Gjø-

Vard 0-klubb den 15.01. Enighet om samarbeid om å fremme utbredelsen av
"stolpejakta" som et folkehelsetiltak i Oppland. Oppland bør bli det fylket i Norge som
først har stolpejakt i alle kommuner i sitt fylke.

• Styremøte den 12. februar; styremøtet begynner klokken 16:00 og avsluttes ca
klokken 18:00. Deretter transport opp til Lysgårdsbakken og Åpningsseremoni av
Ungdoms 01 som starter klokken 19:00. Administrasjonen skaffer billetter.

• NCF Region Innlandet har sitt kretsting 6. februar på Biri, Murud deltar fra 01K.
• Indre østlandet fotballkrets har sitt kretsting 12. og 13 februar på Gjøvik; Stubrud

deltar fra 01K på lørdag.
• Fakkelmarkeringer; I Oppland blir det fakkelmarkeringer 8. februar på Gjøvik og Otta

9. februar. Planleggingen er i rute, Djupvik holder tak i dette for 01K. Blant annet skal
det utpekes noen personer til å bære fakkelen på begge markeringene. OIKs
administrasjonen fikk av styret fullmakt til i samarbeid med tekniske arrangører å
utpeke de som skal få æren med å delta i fakkelstafettene.

Sak 122/14-16 Status prosjekter og prosjektsøknader
• Prosjekt idrettsmedisinsk senter er innvilget kr 350.000 fra Gjensidige stiftelsen;

administrasjonen gjennomfører møter med samarbeidsparter og bekrefter oppstart av
prosjektet.

• Mentorprosjektet støttes med opptil kr 100.000 fra OFK; dette prosjektet hadde
oppstart i 2015 og videreføres i 2016.

• "Paratrener'n" ; Hilde jobber med søknad som 01K bistår og søker midler til;
søknadsprosessen har god framdrift, søknad sedes Sparebankstidtelsen innen 1.
februar.

• Prosjekt ungdomsleir i regi 01K med samarbeidsparter; Brørby, Murud og Stubrud
hadde et arbeidsmøte den 8.01 med blannet annet dette prosjektet som tema.
Administrasjonen jobber videre med prosjektideen i samarbeid med Syversen.
Søknad om prosjektmidler sendes Sparebankstiftelsen innen 1. februar.

• Fadderordning i barneidretten; prosjekt initiert av HIL og Lillehammer kommune med
samarbeid 01K og to idrettslag. Søknad ble sendt Exrastiftelsen i 2015 men fik
dessverre avslag. Det jobbes videre med å skaffe finansiering av prosjektet; Djupvik
og Stubrud skal ha møte med HIL, OFK og Lillehammer kommune torsdag 21.01
med mål om finne løsninger, en mulighet er at 01K søker midler til prosjektet via
stiftelser, en annen mulighet er at OFK bevilger midler til prosjektet. 01K kan ellers
bidra faglig inn i prosjektet.

• Sudentprosjekter HIL; et studentoppgave er å følge opp de som har tatt kurset "Ung
leder" med en spørreundersøkelse samt bistå i gjennomføringen av en samling av
ungdommene med mentorene og representanter fra styrene i klubbene som de
tilhører. Administrasjonen undersøker også muligheten for å få med en
tillegssoppgave med tema: Idrettens samfunnsregnskap.

I nnstilling: status tas til etterretning.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 123/14-16 Oppjustert budsjett 2016 
Justert budsjett for 2016 var vedlagt sakspairene. Prosjektinntekter og kostnader er lagt inn
fra de prosjektene som er innvilget. I tillegg er det lagt inn kr 50.000 i andre
inntekter/prosjekter på inntektssiden. Tilskuddet fra NIF er ikke kjent ennå men ny modell for
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tildeling av rammetilskudd ble vedtatt på siste idrettstyremøte og utsendt i dag, ligger
vedlagt. Vi får først rede på vårt NIF-tilskudd når NIF har vedatt sitt budsjett.

I nnstilling: Justert budsjett vedtas.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 124/14-16 Åpent kvarter
Saker som styremedlemmer ønsker å "lufte", men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 125/14-16 Eventuelt 
• Profileringstøy for styret og administarsjonen; administrasjonen innhenter tilbud

profileringstøy for innebruk, genser og T-skjorter og lignende. Presenteres på neste
styremøte.

Referat
Tore Stubrud.
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