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INNHOLD: 
• Sak 6 – Saksliste …………………………………………………………………… side 3 

 
• Sak 7 – Forretningsorden ……………………………………………………… side 4 

 
• Sak 8 – Behandle beretning ………………………………………………….. side 5 

- se eget vedlegg «Beretning» 
 

• Sak 9 – Behandle regnskap ………………………………………………….. side 5 
Det henvises til egne vedlegg sak 9, inneholdende: 
- Regnskap 2020 og 2021 
- Styrets økonomiske beretning  
- Kontrollutvalgets beretning 
 -Revisors beretning 
  

• Sak 10 – Behandle langstidsplan og langtidsbudsjett …………… side 6 
- Langtidsplan benevnt «Strategi for Innlandet idrettskrets 
  2022-2023» i eget vedlegg 
- Langtidsbudsjett 2022-2023 
 

• Sak 11 – Behandle forslag og saker ………………………………………. side 7 
- Fra styret: Lovendring § 9 (2) pkt b 
 

• Sak 12 – Engasjere revisor ……………………………………………………. side 8 
 

• Sak 13 – Behandle retningslinjer fordeling midler ………………… side 8 
 

• Sak 14 – Valg ………………………………………………………………………… side 9 
- valgkomiteens innstilling styret og kontrollutvalg 
- styrets innstilling på valgkomite    
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1.     Godkjenne de fremmøtte representantene 
2.     Velge dirigent(er) 
3.     Velge sekretær(er) 
4.     Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5.     Godkjenne innkallingen 
6.     Godkjenne saklisten 
7.     Godkjenne forretningsorden 
8.     Behandle beretning for idrettskretsen 
9.     Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets   

    økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets  
    beretning 

10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen 
11. Behandle forslag og saker 
12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere  

    kretsens regnskap 
13. Behandle retningslinjer for fordeling av midler som er til  

    disposisjon for kretsen 
14. Foreta følgende valg:  

a. Styreleder og nestleder 
b. 5 styremedlemmer, hvorav minst et medlem under 26 år 

ved valgtidspunktet, og 2 varamedlemmer 
c. Kontrollutvalg med leder, et medlem og to 

varamedlemmer 
d. Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representanter 
e. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett 

varamedlem for neste idrettskretsting. 

 

 

SAK 6: SAKSLISTE 
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1. Tinget ledes av den/de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av tinget. 
Protokollen føres av de valgte referent/-er, som selv fordeler arbeidet. 

2. Representantene forlanger ordet ved å rekke opp sitt nummerskilt. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
4. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i 

sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3. min. andre og tredje gang.  
5. Til forretningsorden gis ordet kun 1 gang for hver sak.  
6. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.  
7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigent/-ene, og må være undertegnet med 

organisasjonens og representantens navn.  
8. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
9. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes fram etter at strek 

er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 
10. Forslag og vedtak føres i protokoll med antall avgitte stemmer for og mot. 
11. Ved stemmegivning: 

a. Skriftlighet om det er mer enn et forslag eller om det er krav om det 
b. Alminnelig flertall av de avgitte stemmer, om ikke loven sier noe annet 
c. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt 
d. Ved valg:  

i. Valg av enkeltperson uten motkandidat styres av dirigent 
ii. Valg av enkeltperson med motkandidat/-er:  

1. Skriftlig valg gjennomføres. Den kandidat med flest stemmer 
og mer enn halvparten av de avgitte stemmer, vinner valget. 
Om ingen oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas 
gjenvalg av de to med fleste stemmer  

2. Om det ved omvalg er stemmelikhet, foretas loddtrekning  
iii. Ved valg av flere kandidater samlet:  

1. For å være valgt må alle ha over halvparten av de avgitte 
stemmer  

2. Om ikke tilstrekkelig antall kandidater oppnår tilstrekkelig 
antall, foretas omvalg og de velges som får flest stemmer  

3. Om det ved omvalg er stemmelikhet, foretas loddtrekning  
12. Administrasjon i Innlandet Idrettskrets stiller som tellekorps ved avstemminger. 

 

 

 

 

SAK 7: FORRETNINGSORDEN 
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Det henvises til «Beretning» i eget vedlegg til sakspapirene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det henvises til eget vedlegg sak 9, inneholdende: 
 Regnskap 2020  
- Årsregnskap 2020 
- Styrets økonomiske beretning 
- Kontrollutvalgets beretning 
 -Revisors beretning 

Regnskap 2021 
- Årsregnskap 2021 
- Styrets økonomiske beretning 
- Kontrollutvalgets beretning 
 -Revisors beretning 

 

 

 

 

 

 

SAK 8: BEHANDLE BERETNING 

SAK 9: BEHANDLE REGNSKAP 
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For langtidsplan henvises det til eget vedlegg i sakspapirene 
– benevnt «Strategi for Innlandet Idrettskrets 2022-2023» 

 
 
Langtidsbudsjett 2022-2023   

 

 2022 2023  
Inntekter     

Tilskudd fylkeskommune  4 262 000 3 877 000  
Rammetilskudd NIF 4 064 000 4 064 000  
Tilskudd prosjekter 400 000 200 000  
Aktivitetstilskudd 1 091 000 600 000  
Andre tilskudd/refusjoner 628 000 600 000  
Paraidrett 880 000 880 000  
Idrettens Hus - inntekter 1 450 000 1 480 000  

    

Totalt inntekter  12 775 000 11 701 000  

    

    

Kostnader     

Politisk arbeid  315 000 210 500  
Aktivitetskostnader 662 000 362 000  
Lønnskostnader 5 300 000 5 350 000  
Andel arbeidsgiveravg. pensj.forsikr. * 400 000 600 000  
Prosjektkostnader 522 000 200 000  
Driftskostnader  845 000 850 000  
Tilskudd særkretser  2 131 000 1 688 500  
Paraidrett 880 000 880 000  
Idrettens Hus - kostnader 2 120 000 2 160 000  

    

Totalt kostnader  13 175 000 12 301 000  

    

Resultat/underskudd * -400 000 -600 000  
 

* I statsbudsjettet 2020 ble det besluttet innføring av betaling av en forsikringsteknisk beregnet 
pensjonspremie for de virksomheter fra frivillig sektor som er medlem av Statens pensjonskasse. Det 
er lagt opp til en gradvis opptrapping med full premie fra 2023 og to tredjedeler av beregnet premie i 
2022.  

SAK 10: BEHANDLE LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 
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En sak til behandling - sak fra styret i Innlandet Idrettskrets: 
LOVENDRING § 9 (2) pkt b (representasjon) 
Bakgrunn: November 2019 vedtok det konstituerende kretstinget en ny lov om representasjon for 
Innlandet Idrettskrets. Ved inngang til årets kretsting innså styret at loven måtte endres. Følgende er 
forsøkt hensyntatt i lovendringsforslaget:  
- skjevheter mellom særkrets og region mht antall representanter 
- det totale antallet som kan være representanter sett i lys av deltakelsen på kretstingene  
- synliggjøre at bedriftsidrettslagene også kan kunne representere på kretstinget  

NÅVÆRENDE TEKST: 

b) 300 representanter fordelt slik: 
 100 idrettslag, slik: 

o Ett idrettslag pr kommune, øvrige representanter fordeles etter antallet idrettslag i 
kommunen. Stiller kommunen med flere enn ett idrettslag, skal minst et idrettslag 
være et fleridrettslag. Hvilke idrettslag bestemmes av kommunens idrettsråd. 

o 100 fra idrettsråd, slik: 
o En representant fra hvert idrettsråd, øvrige fordeles etter størrelse 

(antallet idrettslag pr kommune) 
o 100 fra særkretser/-regioner/-forbund, slik: 

o Regionale ledd to representanter 
o Særkretser (gamle Oppland og gamle Hedmark) en representant 
o Særforbund uten krets- og regionsledd en representant 
o Øvrige representanter fordeles til regionale ledd etter antall idrettslag. 

 
FORSLAG TIL NY TEKST: 

i. 60 idrettsrådsrepresentanter, slik: 
a. Hvert idrettsråd med mer enn tre idrettslag/bedriftsidrettslag: 1 representant 
b. Øvrige representanter fordeles idrettsrådene etter antall idrettslag og 

bedriftsidrettslag hjemmehørende i kommunen  
ii. 60 representanter fra idrettslag/bedriftsidrettslag, slik: 

a. Idrettslag/bedriftsidrettslag i kommuner uten idrettsråd:  
1 representant tildeles kommunens største idrettslag (medlemstall) 

b. Hvert idrettsråd utpeker 1 representant fra et idrettslag/bedriftsidrettslag 
c. Øvrige representanter fordeles etter antallet idrettslag/bedriftsidrettslag i 

idrettsrådene. 
iii. 90 representanter fra særidrettene, slik:  

a. Hver særkrets 1 representant ved en eller to særkretser pr særidrett. 
Ekstrarepresentanter fordeles etter antall særidrettsgrupper i regionen. Hvis flere 
enn to særkretser ivaretas disse etter antallet særidrettsgrupper i regionen. 

b. Hver særidrettsregion: 2 representanter 
c. Særforbund med særidrettsgrupper i regionen, men uten krets/regionale ledd: 1 

representant 
d. Øvrige representanter fordeles til særkrets/regionale ledd etter antallet 

særidrettsgrupper i regionen 

SAK 11: BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 
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Innstilling fra styret i Innlandet Idrettskrets: 
Styret i Innlandet Idrettskrets får fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor. 
 

Forslag til vedtak: 
«Styret i Innlandet Idrettskrets får fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor» 

 

 

 

 

 

Bakgrunn: 
De eneste midler som står til disposisjon for Innlandet Idrettskrets, er såkalte særkretsmidler fra 
Innlandet Fylkeskommune som skal til særkretser, regioner og særforbund med aktivitet i Innlandet.  
Innlandet Fylkeskommune har via partnerskapsavtalen med Innlandet Idrettskrets lagt føringer for 
fordelingen av disse midler.  
Historisk har det vært ulike ordninger i gamle fylkene – Hedmark og Oppland. I korona-perioden ble 
den «historiske» fordeling lagt til grunn. For 2022 har særkretser, regioner og særforbund fått 
mulighet til å komme med innspill til foreslått fordeling. Ingen motforestillinger ble presentert. 
Innlandet Idrettskrets forventer å fordele særkretsmidler i tråd med partnerskapsavtalen og de beløp 
som gjøres tilgjengelig for særidrettene. 
 
Styret i Innlandet Idrettskrets sin innstilling: 
Styret i Innlandet Idrettskrets får fullmakt til å vedta fordeling av midler til særkretser, regioner og 
særforbund med aktivitet i Innlandet i tråd med partnerskapsavtalen med Innlandet Fylkeskommune. 
 
Forslag til vedtak: 
«Styret i Innlandet Idrettskrets får fullmakt til å vedta fordeling av midler til særkretser, regioner 
og særforbund med aktivitet i Innlandet i tråd med partnerskapsavtalen med Innlandet 
Fylkeskommune.» 

 

 

 

 

 

 

SAK 13: RETNINGSLINJER FORDELING MIDLER 

SAK 12: ENGASJERE REVISOR 
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Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Innlandet idrettskrets 
Valgkomiteen i Innlandet idrettskrets har gjennomført i alt 5 møter og utstrakt 
mailkorrespondanse for å få på plass forslag til et godt sammensatt nytt styre.  

Styret skal være sammensatt med henblikk på geografisk spredning, kjønnsbalanse og 
utfyllende kompetanse som er tilpasset det ansvaret og de arbeidsoppgaver de til enhver tid 
innehar.  

Det er ønskelig at styret samlet sett skal ha kompetanse om idrett generelt og 
idrettsorganisasjonen spesielt. Slik som erfaring fra styrer eller idrettsråd, politisk 
kompetanse og anleggskompetanse. Det er også veldig viktig med et høyt engasjement og 
motivasjon for å bidra til at Innlandet idrettskrets oppnår sine mål på kort og lang sikt. 

 

 
Forslag på kandidater til nytt styre i Innlandet idrettskrets – 2022-2024 

Funksjon Navn  
Leder Inger Fløgum Stiller til gjenvalg 
Nestleder Jannicke Stenberg 

Mykkestue 
Stiller til gjenvalg 

Styremedlem Marianne Frantzen Stiller til gjenvalg 
Styremedlem Kjetil Korbu Nilsen Ny 

Han er 51 år og bor på Beitostølen og er 
erfaringskonsulent på Beitostølen helsesportsenter. 
Kjetil er tidligere toppspiller i kjelkehockey, med 13 
sesonger på landslag og deltagelse i 4 PL. Han har 
ellers erfaring som inkluderingskonsulent i Norges 
Motorsportforbund, daglig leder i Kongsberg 
idrettsforening, prosjektleder  i Nordagutu 
rehabiliteringssenter, Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund og Kongsberg kommune. 
 

Styremedlem Vidar Elda Ny 
Han er 61  og bor i Vågå. Han har vært styreleder i 
Vågå IL i 11 år. Han har også i flere perioder vært 
styremedlem i Vågå idrettsråd. Han er politisk aktiv i 
Arbeiderpartiet og sitter som medlem i HOKO, 
hovedutvalg for omsorg, kultur og oppvekst. Som 
styreleder var han med på å reorganisere Vågå IL. De 
løste dette på ein god måte, noe han hadde et innlegg 
om på kretstinget på Lillehammer da Innlandet 
idrettskrets ble stiftet. Han brenner for distriktene og 
det frivillige arbeidet. 

SAK 14: VALG 
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Styremedlem Jørn Haakensveen Ny 
Han er 46 år og bor på Tangen. Han jobber som 
seniorrådgiver på idrett i avd for Frivillighet, friluftsliv, 
idrett og integrering i Viken fylkeskommune. Har 
tidligere jobbet som fylkesidrettskonsulent i Oslo 
kommune, fylkesidrettskonsulent i Finnmark 
fylkeskommune, rådgiver idrett i Hamar kommune og 
avdelingsleder for park og idrett i Ullensaker 
kommune. Har vært gjesteforeleser på NIH i perioden 
2007-2013 i Sports Management i fagene offentlig 
forvaltning, saksbehandling, spillemidler og anlegg. 
Han er utdannet med idrett grunnfag og mellomfag 
fra Høgskolen i Finnmark, og fordypning i Kultur- og 
idrettsforvaltning ved NIH. Har også et årsstudium i 
anatomi og fysiologi ved Brunel University i London. 
Han sitter i styret i ungdomsgruppa i Tangen IL. Har i 
perioden 2013-2019 vært styreleder i Tangen IL 
Hovedlaget og styreleder i Tangen IL Fotball 

Styremedlem – 
ung 

Ida Pollestad Brunes Ny 
Hun er 21 år og kommer fra Stavanger. Hun har en 
variert idrettsbakgrunn, bor i Lillehammer og studerer 
Sport Management på Høgskolen i Innlandet på første 
året. Hun er studenttillitsvalgt for sitt kull og har 
gjennom studiene deltatt som arrangør av flere 
idrettsarrangementer i regionen. Hun brenner for at 
alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, skal få 
kjenne på idrettsglede. 

Styremedlem – 
vara 

Mette Hedvig Løhren Ny 
Hun er 65 år, fra Elverum. Jobber i Høgskolen i 
Innlandet/ fakultetet for helse og sosialvitenskap der 
hun er administrativ leder av SPINN (Senter for 
praktiskrettet idrettsvitenskap - nettverk og 
nyskaping. I deler av jobben er hun utleid til Terningen 
Innovasjonspark/ utvikling av Terningen Arene. Sittet i 
ulike styrer i idretten, Styremedlem Indre Østlandet 
Fotballkrets og styremedlem i Elverum yngres 
avdeling og Vara til Elverum fotball. I mange perioder 
sittet i styre for Elverum Svømming. Idrettskarriere 
ligger langt tilbake i tid var på skøytebanen opp til 
juniorklasse, svømming og fotball. Fotball også på 
damelagsnivå. Trenerutdanning innen svømming og 
fotball. Har vært varamedlem i kontrollutvalget i 
Innlandet idrettskrets. 

Styremedlem – 
vara 

Ali Al Saad Ny 
Han er 26 år og bor i Elverum. Han kommer 
opprinnelig fra Irak. Han har utdanning fra Høgskolen 
Innlandet innen idrett. I tillegg har han variert 
idrettsbakgrunn og har tatt en rekke kurs innen fotball 
som trener og dommer. Han er nå styreleder for 
Elverum Innebandy og har vært nestleder i 
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Idrettskretsens Ungdomsutvalg fram til i år. For tiden 
er han morsmålslærer ved Elverum Ungdomsskole. 

 
 
 
Valgkomiteen innstilling til Kontrollutvalg i Innlandet idrettskrets – 2022-2023 

Funksjon Navn  
Leder Siri Sandsengen Ny – statsautorisert revisor og tidligere aktiv skiløper i 

Rogne IL, bor på Lillehammer 
Medlem Tor Haugstulen Ny som medlem (var tidligere vara) 
Varamedlem Marit Roland Ny som vara (var tidligere medlem) 
Varamedlem Roger Granseth Ny – Pensjonist og tidligere finansrådgiver i bank. 

Leder av Kongsvinger IR. Tidligere leder i Innlandet 
fotballkrets. 

 

Valgkomiteen i Innlandet Idrettskrets 04.03.2022 

Liv Krokan Murud    Hilde Kristin Korbøl 
Leder      Medlem  
 
Hans Olav Osbak   Lars Petter Nyhus 
Medlem    Varamedlem  
 
 
 
 
Styrets innstilling til valgkomite Innlandet idrettskrets 2022 - 2023 
Styret i Innlandet idrettskrets har følgende innstilling på kandidater til ny valgkomite i 
Innlandet idrettskrets – 2022-2023 

Funksjon Navn  
Leder Svein Erik Nordhagen Ny - Søre Ål Idrettslag  
Medlem Hilde Kristin Korbøl Gjenvalg 
Medlem Kjersti Småstuen Ny - Toten Troll 
Varamedlem Lars Petter Nyhus Gjenvalg 

 
Styret 16.03.2022 

 

 

 


