
 

 

Referat 

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK 
Møte nr.: 15/16-18. 
Tid og sted: Onsdag 10.01.2018 kl 18:30-19:30, telefonmøte. 
Møtt:  Brørby, Murud, Løberg, Fløgum, Nyhus, Nordhagen, Skjærvik 
Forfall: Støve, Ramsrud og Eriksson.    
Fra adm.: Svellet, Stubrud 
Kopi:  Sigbjørn Johnsen, Marit Roland og Sondre Gullord fra Idrettstyret, 

kontrollkomiteen 
 

 

Saksliste:  

Sak 120/16-18 Opprop fra Troms IK 

Sak 121/16-18 Regionaliseringen 

Sak 122/16-18 Partnerskapsavtalen med OFK 

Sak 123/16-18 Eventuelt 

 

 

Sak 120/16-18 Opprop fra Troms IK 

Viser til oppropet fra Troms IK som i korthet går på å kreve et ekstraordinært 
idrettsting med begrunnelse i åpenhetsvedtaket som ble vedtatt i mai 2017. 
 
Viser også til NIF sin pressemelding av 22.12.17 hvor sitat «idrettsstyret beklager - vil 
gjenreise omdømmet og tilliten til ledelsen av norsk idrett». 
  
29.12.17 mottok presidenter i særforbundene og lederne i idrettskretsene innkalling til 
informasjonsmøte den 24.01.18 på Gardermoen. Dette er et fellesmøte med mulighet 
for både spørsmål, svar, diskusjon og rådslag. 
  
Oppland IK har i fellesmøte med Hedmark IK og idrettsstyremedlemmene Marit 
Roland og Sigbjørn Johnsen diskutert/belyst saken i møte den 6. januar på Hamar. 
  
 
 



 Vedtak: 
 
Oppland Idrettskrets (OIK) ble utfordret av Troms Idrettskrets til å støtte et 

opprop om ekstraordinært ting i Norges Idrettsforbund med svarfrist 15. januar 

2018. Samtidig er det invitert til informasjonsmøte med idrettsstyret 24. januar 

2018.  

OIK velger ikke å ta stilling til oppropet på dette tidspunktet.  

I stedet ønsker OIK å avvente informasjonsmøtet 24. januar slik at man kan ha 

all nødvendig informasjon tilgjengelig før eventuelle beslutninger fattes. 

 

Sak 121/16-18  Regionaliseringen 

Regionaliseringsgruppen i OIK, bestående av Berit, Liv, Lars Petter, Jørn og Tore, 
refererte fra sitt telefonmøte den 9.01.18; 
 
I henhold til veilederen for regionaliseringen, skal prosjektleder engasjeres i starten 
av prosessen. Prosjektleder skal i utgangspunktet være en av orgsjefene som i neste 
omgang blir den nye orgsjefen for den nye idrettskretsen. Prosjektlederansvaret vil 
medføre ekstra arbeidsoppgaver som kan gå på bekostning av ansvar og oppgaver 
som orgsjefene allerede har, og skal ha fram til sammenslåingen. En mulig måte å 
håndtere dette på er å søke finansiering til å engasjere ekstern prosjektleder slik at 
begge orgsjefene opprettholder sin arbeidskapasitet til å være orgsjefer for i sine 
kretser fram til sammenslåingen. På den annen side er det en fordel at den som skal 
bli orgsjef for den nye kretsen, er mest mulig delaktig (som prosjektleder) i prosessen 
fram til 1.01.20. Dette er også i henhold til veilederen. 
 
Gruppen er enige om å følge veilederen og gå inn for at prosjektleder engasjeres 
blant en av orgsjefene, anslagsvis fra senhøsten -18 eller tidlig -19. Innen den tid 
må/bør den felles styringsgruppen som skal oppnevnes rett etter IK-enes ting i april, 
ha bestemt lokasjon (er) og hvor hovedkontoret for den nye kretsen skal være og 
avklart arbeidssted for de ansatte. 
 
Gruppen er videre enige om å fortsette arbeidet med tidslinje, innhente mest mulig 
informasjon (prosjektbeskrivelser og prosjektplaner) fra Trøndelag. 
Prosjektleder/orgsjefen fra Trøndelag inviteres til styremøte i OIK – gjerne det i 
februar. 
 
Vedtak:  
Styret tilsluttet seg vurderingene gjort av «regionaliseringsgruppen». 
 
Sak 122/16-18  Partnerskapsavtalen med OFK 
Forlsag til ny justert Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune, var utsendt 
styret. Det nye avtaleforslaget har følgende endringer i forhold til dagens avtale: 

 Avtaleperioden er 2018-2020 

 Avtale omfatter også OLT Innlandet 

 Avtalen har punkt om årlig indeksregulering 

 Avalen har en økning på kr 50.000 til OFK 



Avtaleteksten er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i OFK og de ønsker å 

innstille på vedtak i Fylkesutvalget (FU). FU skal behandle avtaleforslaget den 6. 

februar. 

Vedtak: 

Styret ga sin tilslutning til det framlagte forslaget og administrasjonen ble gitt 

fullmakt til å sluttføre forhandlingene.  

 

Sak 123/16-18 Eventuelt 

 Hilde Håkenstad, fagkonsulent paraidrett, overføres til Oppland Idrettskrets 
f.o.m 1.02.2018. Ho får samtidig utvidet sitt geografiske anvarsområde med 
Hedmark. Hilde jobber i 60% stilling. Formelt skriv fra NIF mottas med det 
første. 

 Neste styremøte; dette blir telefonmøte som avholdes den 24.01 klokken 
19:30. Dette tidspunktet er rett etter informasjonsmøtet på Gardermoen hvor 
åpenhetssaken blir tema. 

 

 

Ref. Tore Stubrud. 

 


