
 
 
 
 
 

      

 

 
 

 
Referat 
  
Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK 
Møte nr.: 10/16-18. 
Tid/sted: Tirsdag 29.08.2017 kl. 18:00-21:00, Fakkelgården, Lillehammer. 
Innkalt: Brørby, Murud, Fløgum, Brufladt, Nyhus, Nordhagen, Eriksson og 

Skjærvik.   
Forfall: Løberg, Støve og Ramsrud. 
Fra adm.: Svellet og Stubrud.   
Kopi: Marit Roland Udnæs og Sondre Gullord fra Idrettsstyret, 

kontrollkomiteen. 
 
Leder av OIKs Ungdomsutvalg, Alexander Eriksson ble ønsket velkommen. 
 
Svei Erik Nordhagen orienterte om sitt forskningsarbeid på effekter av UngdomsOL 2016. 
 
Saksliste:  
 
84/16-18 Protokoll fra IKS møte 9/16-18. 
85/16-18 Referatsaker 
86/16-18 OIKs ungdomsutvalg 
87/16-18 Haug IL – avvikling av IL 
88/16-18 Lillehammer Helssportlag – nedleggelse. 
89/16-18 Regnskap 31.07.17 
90/16-18 Idrettshelga Innlandet 2017 
91/16-18 Idrettens Hus 
92/16-18 Oppfølging Handlingsplaner -17-18  
93/16-18 OIKs utvalgsmodell 
94/16-18 Opprettelse av Hederstegnkomité 
95/16-18 Åpent kvarter 
96/16-18 Eventuelt 
 
 
Sak 84/16-18 Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 9/16-18, 14.06.17. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.  
  
Innstilling: Godkjennes. 
 
Vedtak:  Som innstillingen.  
  
 
Sak 85/16-18 Referatsaker. 

 MVA søknader, status; orientering av Jørn 
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 Særkretsmøtet 28.08; møte avholdt på Lillehammer med 10 deltagere. Svein Erik, 
Jørn, Tom og Tore deltok. Presentasjoner fra møtet sendes styret. 

 OIKs kretsting 2018; jobber videre med 20.-21.april på Strand Hotell, Gjøvik. 

 Praksisstudent fra HINN; Mailiss Rød går tredje året på Sport Management Studiet 
på HINN, Lillehammer. Ho skal ha sin praksisperiode i OIK fra 1.09 – 1.12. 

 Oppland Idrettskrets’ historie, utkast av Knut Korsæth; Knut har på oppdrag fra OIK 
skrevet ned bakgrunnshistorien for opprettelsen av idrettskretsene i 1969. 
Dokumentet legges ved styrereferatet. I 2019 blir OIK 50 år og dette materiellet blir 
veldig viktig del av historiebeskrivelsen av OIK. 

 Dialogmøte; OIK skal i dialogmøte med OFK og NIF ved Tom Tvedt og Magnus 
Sverderup m.fl den 30.08; agenda ble gjennomgått i møtet. Fra OIK stiller Berit, Liv, 
Inger, Jørn og Tore samt Alexander fra Ungdomsutvalget.  

 Kretsledermøte i Bergen 29.09 – 1.10. Fra OIK deltar Berit og Tore.  

 Fagsamling i Bodø for utdanningsansvarlige i idrettskretsene 31.08 – 2.09; Jørn og 
Tom deltar fra OIK. 

 Oppnevning HV-representant for HV distrikt 5 (Opplandske); administrasjonen fikk 
fullmakt til iverksette dette. 

 Gjøvik Pistollklubb 50 år; Inger representerte OIK på jubileet. 
 
 
Sak 86/16-18 OIK’s Ungdomsutvalg 
Leder av Ungdomsutvalget, Alexander Eriksson deltok på møtet og presentere utvalget og 
aktuelle saker. Presentasjonen vedlegges referatet fra møtet. 
 
Vedtak: Leder av Ungdomsutvalget inviteres/innkalles heretter til å delta på alle 

styremøter uten stemmerett. Til neste Idrettskretsting fremmes forslag 
om lovendring som gir Ungdomsutvalgets leder fast styreplass med 
stemmerett. 

 
 
Sak 87/16-18 Haug IL – avvikling av IL 
Administrasjonen legger fram status i klubben, aktivitet, organisasjon, eiendeler med mer. 
Det er fremmet forslag om at klubben legges ned og eiendeler overføres lokal velforening. 
Administrasjonen gikk gjennom prosess med høring i idrettsråd og andre i møtet. Saken ble 
diskutert i møtet og vedtak ble fattet.  
 
Innstilling: Haug IL meldes ut av NIF og nedlegges som idrettslag, gjennomføres når 
følgende er gjennomført: 

 Breidablikk overført/solgt fra Haug IL til Haug Vel  

 Lysløype overført/solgt fra Haug IL til Haug Vel, som lover drifts- og 
vedlikeholdsansvar for løyper og belysning. 

 Bankkonto er oppgjort slik: 
o Konto avsluttes og beløp overføres Oppland Idrettskrets 
o Beløp overføres Haug Vel når alle punkter i vedtak er gjennomført. 

 
Vedtak:  Som innstillingen. 
 
 
Sak 88/16-18 Lillehammer Helsesportlag - nedleggelse 
Kort oppsummering: 

 Lillehammer Helsesportslag har drevet med to aktiviteter 
o Boccia 
o Ski 
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 Skiaktiviteten er allerede overført til Lillehammer Skiklubb,  
og ressursperson Falk Bakke er med over til nye klubb 

 Boccia-aktiviteten opprettholdes til høst-2017 på grunn av deltakelse 
arrangement/serie 

o Antall utøvere/tillitsvalgte boccia blir for lavt til å drive klubb videre 

 Ønske fra ressursperson Falk Bakke: 
«GJENSTÅENDE MIDLER FRA LILLEHAMMER HELSESPORTLAG OVERFØRES 
LILLEHAMMER SKIKLUB OG ØREMERKES TEKNISK KOMITE HANDICAP” 

 
Innstilling: 

• Lillehammer Helsesportslag nedlegges 
• Midler i Lillehammer Helsesportlag følger klubben skiaktivitet 

til Lillehammer Skiklubb og øremerkes teknisk komite handicap. 
 
Vedtak: Som innstillingen. 
 
 
Sak 89/16-18 Regnskap 31.07.17  
Enkel resultatraport var vedlagt sakspapirene 
Ytterligere kommentarer ble gitt i møtet. 
 
Innstilling: Saken tas til orientering. 
 
Vedtak:  Som instillingen 
 
 
Sak 90/16-18 Idrettshelga Innlandet. 
Status for arbeidet blir gjenomgått i møtet. 
 
Vedtak: Status ble gjennomgått og spørsmål besvart i møtet. 
 
 
Sak 91/16-18 Idrettens Hus – Mesna.  
Administrasjonen orienterer om framdriften og status. Formell åpning av nytt idrettens hus 
blir 10.10 klokken 13:00. Som eier av huset, ønsker Lillehammer kommune å være vert for 
åpningen. Representanter fra kommunen og noen av oss leietagere skal ha et nytt møte 
onsdag 23.08. Det jobbes med å lage en invitasjon, den sendes styret så fort den foreligger.  
 
Vedtak:  Orientering tatt til etterretning.  
 
 
Sak 92/16-18 Oppfølging Handlingsplaner 17-18 
Sekretærene og lederne for våre 4 utvalg legger fram statusrapport og forslag om hvilke tiltak 
som eventuelt kan/må utsettes til neste år.  
 
Vedtak:  Status for arbeidet ble gjennomgått i møtet. Handlingsplanen bygger på 

Idrettspolitisk dokument som gjelder for 4 år. OIKs Handlingsplan blir for 
omfattende til å rekke gjennom alt på en tilfredsstillende måte hvert år. 
Behov for å prioritere tydeligere og ikke nødvendigvis gjøre alt i henhold 
til IPD hvert år men i stedet sikre handling i løpet av 4-års periode på alle 
prioriterte områder.  

 
 
Sak 93/16-18 OIKs utvalgsmodell 
På styremøtet vårt i september 2016 ble gjeldende utvalgsmodell og sammensetning vedtatt; 
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Barne- ungdoms- og voksenidretten; 
Svein Erik, Arne, Sondre, (Gunhild) og Tom 
 
Organisasjonsutvikling; 
Lars Petter, Inger, Liv, May Brit og Jørn 
 
 
Idrett og samfunn; 
Berit, Liv og Tore 
 
Idrettsanlegg; 
Inger, Arne, Per og Tore   
 
Etter ca ett års virke kan det sikkert være nyttig å diskutere og vurdere om dette fungerer 
etter hensikten og om det er ønskelig å gjøre endringer.  
 
Saken lagt fram for diskusjon.  
 
Vedtak: Utvalgsmodellen videreføres i sin form med følgende justering; 

utvalgslederne tar en gjennomgang med sekretærene før hvert 
styremøte. I styremøtene får utvalgslederne 5 minutter hver til å 
rapportere. Et særskilt ansvar for oppfølging av paraidretten tas av Berit, 
Liv og Alexander. 

 
 
Sak 94/16-18 Opprettelse av Hederstegnkomite 
Oppland Idrettskrets skal oppnevne/velge en hederspris/tegnkomite. Denne komiteen består 
av 3 personer, hvorav minst en skal være fra styret i Oppland Idrettskrets. Det er komiteen 
som foretar tildelingen av hedersprisene. Utdelingen foretas av Oppland Idrettskrets. 
 
Innstilling: Liv Krokan Murud (leder) 

Tore Stubrud 
Jørn Skjærvik 

 
Vedtak: Som innstillingen. 
 
 
Sak 95/16-18 Åpent kvarter 
Saker som styremedlemmer ønsker å ”lufte”, men hvor det normalt ikke fattes vedtak. 
 
 
Sak 96/16-18 Eventuelt. 

 Neste styremøte er satt opp som skypemøte den 27.september; behover vurderes 
nærmere. Avlyses dersom det ikke er saker som det haster med. Neste planlagte 
styremøte er i forbindelse med åpninmgen Idrettens Hus den 10.oktober. 

 
 
 
Referent 
Tore Stubrud 


