
NORGES
IDRETTSFORBUND
Oppland idrettskrets

Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 7/16-18.
Tid/sted: Tirsdag 21.03.2017 kl. 17:00-21:00, Etnedalshallen, Etnedal.
Møtt: Brørby, Murud, Fløgum, Brufladt, Nordhagen og Skjærvik.
Forfall: Løberg, Nyhus, Ramsrud
Fra adm.: Svellet, Haakenstad og Stubrud.
Kopi: Marit Roland Udnæs og Sondre Gullord fra Idrettsstyret,

kontrollkomiteen.

Møtet startet klokken 17:00 med omvisning og konkurranseskyting i den nye skytehallen.
Deretter fikk styret en orientering fra politisk ledelse i Etnedal kommune og fra deler av den
organiserte idretten. Stor takk til alle som stilte opp.

Tidsplan:
KI 17:00-17:30
KI 17:30-19:00

Omvisning og skytestevne.
Møte og mat (det blir servert pizza, glutenfritt alternativ)
Velkommen v/Berit
Ordfører Toril Grønbrekk (15 minutter)
Saksbehandler Gabrielle Becker (15 minutter)
Etnedal Idrettsråd v/Arne
Etnedal IL v/Gymnastikk og Turn gruppa
Etnedal fotballklubb

KI 19:00-21:00 Styremøte

Saksliste:

58/16-18 Protokoll fra IKS møte 6/16-18.
59/16-18 Referatsaker
60/16-18 Regnskap 2016
61/16-18 Budsjett 2017
62/16-18 Oppfølging Handlingsplaner -17-18
63/16-18 Special Olympics World Winter Games 2021
64/16-18 Åpent kvarter
65/16-18 Eventuelt

Sak 58/16-18: Protokoll. 
Protokoll fra IKS-møte 6/16-18, 7.02.17. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen.
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Sak 59/16-18: Referatsaker. 
• Temamøte Hadeland 8.03; orientering av Tom. Vellykket arrangement med ca 120

deltagere. Tilsvarende arrangement er planlagt på Otta den 27.03, foreløpig nesten
100 påmeldte.

• Håndballsaken; Jørn og Tore orinterte.
• Idrettskonferansen; orientering ved Jørn og Tom.
• Idrettens Hus; orientering ved Tore. Tore ønsket to fra styret til drøfte spørsmål og

løsninger som oppstår underveis; Berit og Liv fra styret bistår Tore.
• Styrelederforum på Scandic Gardermoen 22.03; Berit og Tore deltar.
• Noen aktuelle klubbsaker; det ble diskutert tre saker hvor fotballklubber har relativt

store driftsunderskudd i 2016. Ulik alvorlighetsgrad avhengig av
egenkapitalsituasjonen i klubbene. Administrasjonen følger klubbene opp ved å be
om dokumentasjon på status og planer for å bedre situasjonen. Administrasjonen
skal også gjennomføre møter med en eller flere av klubbene.

• Inger refererte fra årsmøtet i Oppland Gymnastikk og Turnkrets, Fotballkretstinget og
årsmøtene i Idrettsrådene i Østre Toten og Vestre Toten.

• Tore refererte fra 50 års jubileet i Hadeland Trekkhundklubb.

Sak 60/16-18 Regnskap 2016 
Årsregnskapet for 2016 ble presentert.

Innnstilling: Regnskapet for 2016 tas til orientering, regnskapet sendes til revisor for
gjennomgang. Deretter legges regnskapet fram for signering på neste
styremøte og kontrollkomiteen innkalles til møte.

Vedtak: Som innstillingen. Neste møte avholdes på Lillehammer og revisor og
kontrollkomiteen innkalles.

Sak 61/16-18: Budsjett 2017 
Forslag til budsjett vedlagt sakapapirene.

Innstilling: Framlagt budsjett for 2017 vedtas.

Vedtak: Budsjettet vedtatt med følgende endring; flytte og investeringskostnader
ved etablering av nytt Idrettens Hus, aktiveres og avskrives over 5 år i
stedet for at alle kostnadene belastes driftsåret 2017 i sin helhet.

Sak 62/16-18 Oppfølging Handlingsplan 
Handlingsplanen ble vedtatt på siste styremøte. Administrasjonen deler ut planen i
papirformat på møtet. Administrasjonen vil også legge fram forslag på en elektronisk utgave
som inneholder tiltakene i handlingsplanen og status som kan brukes i forbindelse med
avrapportering på styremøtene. Dette for å sikre en aktiv bruk av planverket gjennom året.

Vedtak: Fast avrapportering på styremøtene framover ved bruk av framlagt
elektronisk utgave som inneholder tiltakene i handlingsplanen, ansvar
utvalgene ved utvalgsleder.
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Sak 63/16-18 Special Olympics World Winter Games 2021. 
1 2017 avvikles Special Olympics i Østerrike. Dette er verdens største idrettsarrangement for
utviklingshemmede med 2700 utøvere fra 107 land i ni ulike idretter. Til Østerrike forventes
det over 1000 akkrediterte medier.

Arrangementet for 2021 er ikke tildelt noe land ennå. Det er muligheter for NIF til å søke
arrangementet og det er tatt initiativ fra Oppland fylkeskommune sammen med Lillehammer
kommune overfor NIF. Det er også tatt initiativ fra Norsk Fagforbund for Utviklingshemmede
(NFU) overfor NIF. I tillegg er det rettet en hendvendelse fra Special Olympics International til
NIF hvor det signaliseres et ønske om at nettopp Norge og Lillehammer skal søke på
arrangementet.

Innstilling: 01K utarbeider en uttalelse med velbegrunnede argumenter for hvorfor NIF
skal gå inn for å søke arrangementet.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 64/16-18 Åpent kvarter
Saker som styremedlemmer ønsker å "lufte", men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 65/16-18 Eventuelt.

• OIKs bankforbindelse; administrasjonen ønsker å vurdere eventuelt bytte av
bankforbindelse. Styret overlater dette som en del av den daglige driften til
organisasjonssjef å vurdere og eventuelt effektuere.

• OIKs Hederspriser; Jørn la fram forslag på nytt design med ny logo. Styret ga
sin tilsluting til justeringene.

• Studiet Yngre Ledere ved Norges Idrettshøgskole; i år støtter 01K Sondre
Ramsrud sin deltagelse på dette studiet. Deltagelse på dette studiet forusetter
blant annet at den som tas opp har verv i den frivillige idretten på kretsnivå.
01K vil også for kommende år eventuelt støtte og anbefale opptak av søkere fra
Oppland. En kandidat har meldt sin interesse som administrasjonen følger opp.

Referent
ToreS.tu,brud.

(/u<7Ø at

744076/v1 Side 3 av 3


