
NORGES
IDRETTSFORBUND
Hedmark idrettskrets

ow

opp

PROTOKOLL
Hedmark idrettskrets

Idrettskretstinget 2018

Scandic Hamar

21. april kl. 10.00-16.00

i



ÅPNING

Kretstinget for Hedmark idrettskrets (HIK) ble formelt åpnet lørdag 21. april
kl. 10.30 av styreleder Petter Norstrøm som ønsket gjester og tingrepresentanter
velkommen. Deretter fulgte ett minutts stillhet til minne om de som har gått bort i
tingperioden.

Hilsningstaler til Kretstinget fra:
• Sigbjørn Johnsen, NIFs styre
• Mette Thorslund, Hedmark Skikrets
• Liv Krokan Murud, Oppland Idrettskrets

1 KONSTITUERING

1.1 Godkjenning av frammøtte representanter:

Ved åpningen er det 38 stemmeberettigede tilstede. HIKs administrasjon har
kontrollert fullmaktsskjemaer sammenholdt med oppsatt representantliste.

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling godkjent.

1.2 Godkjenning av sakliste:

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner framlagt sakliste med, fålgende foreslåtte endringer:

- Sak 1.3 og 1.4 bytter rekkefølge. Valg av dirigenter gjøres i sak 1.3 og
Godkjenning av forretningsorden gjøres i sak 1.4.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling godkjent.

1.4 Godkjenning av forretningsorden

IDRETTSKRETSSTYRET FORESLÅR FØLGENDE FORRETNINGSORDEN:
1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av
møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som seg imellom fordeler
arbeidet.

2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med
unntak for innledningsforedraget, og de som på forhånd har sendt inn skriftlig
forslag som står på saklista, settes taletida til 10 minutter første gang og 5
minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til
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forretningsorden, har 1 minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av
taletiden og strek med de inntegnede talere.

3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med
organisasjonsleddets og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt eller etter
at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
saklista.

4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
NIFs lov fastsetter.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det
fremmes krav om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved en avstemning, må stemmeseddelen
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved
vedkommende avstemning. I tillegg må stemmeseddelen inneholde de
nødvendige antall kandidater av hvert kjønn (jfr. NIFs lov paragraf 2-4).
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater,
eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene
anses ikke avgitt.

5. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall
avgitte stemmer for og mot.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

1L5 Valg av dirigent(er):

Idrettskretsstyrets innstilling:
Til dirigent velges John Fiskvik og Ane Guro Skaare-Rekdal.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

1.6 Valg av 2 sekretærer:

Idrettskretsstyrets innstilling:
Til sekretærer velges
Kari Isnes, HIKs Kontrollkomite og Jannicke S. Mykkestue, Kongsvinger IL

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

1.7 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen:

Idrettskretsstyrets innstilling:
Til å underskrive protokollen velges
Mette Thorslund, Hedmark Skikrets og Hans Olav Osbak, Elverum Frisbee Klubb

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.
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2 BERETNING 2016 og 2017

Tina Thorsen innledet med en presentasjon av idrettskretsens arbeid for perioden.

Overskriftene i samlet beretning for perioden 2016-2017 ble gjennomgått punkt
for punkt.
Årsberetning for 2016 lest opp av dirigenter i sin helhet.
Årsberetning for 2017 lest opp av dirigenter i sin helhet.

Følgende ba om ordet:
- Harald Dagfinrud, Skarnes Håndball
- Mette Thorslund, Hedmark Skikrets
- Hans Olav Osbak, Elverum Frisbee Klubb
- Petter Norstrøm, Hedmark idrettskrets
- Hans Olav Osbak, Elverum Frisbee Klubb
- Tina Thorsen, Hedmark idrettskrets
- Hans Olav Osbak, Elverum Frisbee Klubb
- Tina Thorsen, Hedmark idrettskrets
- Svenn Otto Hjort, Hamarkameratene

Idrettskretsstyrets innstilling.
Idrettskretstinget godkjenner framlagt beretning for 2016 — 2017.

Vedtak: Idrettskretstinget godkjente enstemmig beretning for 2016 -2017.

3 REGNSKAP 2016 og 2017.
Idrettskretsstyret representert ved Petter Norstrøm og Helen Skansen la fram
regnskap for 2016 og 2017 til godkjenning, dvs regnskap, årsberetninger,
revisjonsrapporter og kontrollkoriteens rapporter.

Følgende ba om ordet:
- Erik Kristiansen, Hamar Idrettsråd

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner framlagte regnskap for 2016 og 2017.

Vedtak: Idrettskretstinget godkjente enstemmig regnskap for 2016 og 2017.

4 INNKOMNE FORSLAG.

4.1 Lovendring Hedmark idrettskrets
Idrettskretsstyret foreslår å endre idrettskretsens lov § 5 Generelle regler om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag tilsluttet et representasjonsberettiget organisasjonsledd i minst en måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der
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en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Vedtak: Idrettskretstinget vedtok enstemmig forslag til lovendring.

5 LANGTIDSPLAN/LANGTIDSBUDSJETT 2018 — 2020.

Idrettskretsstyret la fram Langtidsplan og Langtidsbudsjett for HIK 2018-2020

Følgende ba om ordet:
- Terje Selnes, Hamar IL
- Hans Olav Osbak, Elverum Frisbee Klubb
- Mette Thorslund, Hedmark Skikrets
- Jostein Borkhus, Elverum Idrettsråd
- Harald Dagfinrud, Skarnes Håndball
- Ole Hermann Sørli, Kongsvinger Skøyteklubb

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner Langtidsplan og Langtidsbudsjett for 2018-2020.

Vedtak: Idrettskretstinget godkjente enstemmig Langtidsplan og
Langtidsbudsjett for 2018-2020.

6 REVISJON

Ansette revisor:

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å ansette
statsautorisert/registrert revisor.

Vedtak: Idrettskretstinget ga idrettskretsstyret fullmakt til å ansette
statsautorisert/registrert revisor.

7 VALG
Idrettskretsstyret viser til valgkomiteens forslag, og valgkomiteens leder, Erik
Hoel, orienterte om kandidatene.

Styre i Hedmark Idrettskrets:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
.Styremedlem:

Tor Inge Martinsen, Hamar, ble enstemmig valgt for 2 år
Mali Nordseth Nyløkken, Stange, ble enstemmig valgt for 2 år
Morten Gustu, ,Stor-Elvdal
Thomas Breen, Folldal
Bodil Krogh. Kongsvinger
Arnfinn Nes, Ringsaker

Alle styremedlemmene ble enstemmig valgt for 2 år.
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Varamedlem: Jenni Hesselberg Indby, Elverum
Varamedlem: Kristian Botten Pedersen,Åsnes
Begge varamedlemmene ble enstemmig valgt for to år.

Ansattes representant til styret utpekes av de ansatte etter kretstinget.

Kontrollkomite for Hedmark idrettskrets:
Leder: Terje E. Skymoen, Åsnes, ble enstemmig valgt for 2 år
Medlem: Kari Isnes, Kongsvinger, ble enstemmig valgt for 2 år
Varamedlem: Tor Haugstulen, Stange
Varamedlem: Mette Løhren, Elverum
Begge varamedlemmene ble enstemmig valgt for 2 år

Valgkomite for Hedmark idrettskrets:
Leder: Erik Hoel, Stange, ble enstemmig valgt for 2 år
Medlem: Hilde Kristin Korbøl, Slåstad
Medlem: Ragnhild Hagen, Elverum
Begge medlemmene ble enstemmig valgt for to år.
Varamedlem: Hans Olav Osbak, Elverum, ble enstemmig valgt for 2 år

Representanter til Idrettstinget
Forslag; Kretsstyret gis fullmakt til å velge representanter til Idrettstinget.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

AVSLUTNING
Dirigentene takket kretstinget for godt møte og hevet tinget.

Avtroppende styreleder, Petter Norstrøm, skrøt av det gode samarbeidet mellom
styret og administrasjon i Hedmark idrettskrets, og takket administrasjonen med
blomsteroverrekkelse.
Deretter takket Petter Norstrøm eget styre og overga ledervervet til påtroppende
styreleder Tor Inge Martinsen og ønsket han lykke til i vervet. Videohilsen fra
nyvalgt leder Tor Inge Martinsen ble fremvist.

Styremedlem Morten Gustu takket av avtroppende leder og styremedlemmer i
Hedmark idrettskrets.
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Hedersbevisninger
Tingdagen ble avsluttet med utdeling av priser og utmerkelser for å hedre
personer som har utøvet en stor innsats for Hedmarksidretten.

Følgende utmerkelser tildeles i 2018:

IDRETTSKRETSENS PREMIE

Andrea Løvlien Solbjør, Kongsvinger Danseklubb - Victory Dance

IDETTSKRETSENS PLAKETT

Ole Martin Knashaug, Brandval IL

Erik Stensbøl, Brandval IL

Otto Kristiansen, Granli IL

Thorbjørn Henriksen, Granli IL

ILDSJELPRIS

Randi Nordli, Brumunddal IL

IDRETTSKRETSENS MEDALJE MED DIPLOM

Ole Hermann Sørli, Kongsvinger Skøyteklubb

Petter Norstrøm, Kongsvinger IL (avtroppende styreleder i Hedmark idrettskrets)

Underskrift av protokoll:

Mette Thorslund ns Olav Osbak
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