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KRETSTING 2016 FOR ISF HEDMARK OG HEDMARK IDRETTSKRETS

ÅPNING

ÅPNINGS- OG HILSNINGSTALER

Leder i Hedmark Idrettskrets Tor Rullestad ønsket representanter og gjester velkommen til

tinget til Hedmark Idrettskrets.

Leder i Norges Idrettsforbund, Tom Tvedt, hilste fra Norges idrettsforbund.

Tom Svellet hilste fra Oppland idrettskrets.

Randi Langøigjelten hilste fra Hedmark Fylkeskommune.

1 KONSTITUERING

1.1 Godkjenning av de frammøtte representantene:

Kontrollkomiteen har kontrollert fullmaktsskjemaer sammenholdt med oppsatt

representantliste. 40 av de 60 fremmøtte har stemmerett.

Idrettskretsstyrets innstilling:

Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene.

Vedtak : Idrettskretstinget godkjenner 40 representanter med stemmerett.

1.2 Godkjenning av sakliste:

Idrettskretsstyrets innstilling:

Idrettskretstinget godkjenner framlagt sakliste.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt

1.3 Godkjenning av forretningsorden

Idrettskretsstyrets innstilling:

Idrettskretstinget godkjenner følgende forretningsorden:
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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 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 organisasjonsled-dets

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 NIF's 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. NIF's 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

1.4 Valg av dirigent

Id rettskretsstyrets innstilling:

Bjørn Kristiansen, Hedmark Idrettskrets.

Bjørn Kristiansen, Hedmark idrettskrets ble valgt til dirigent

1.5 Valg av 2 sekretærer

Idrettskretsstyrets innstilling:

Kari Isnes, KIL og Helen Skansen, HIK.

Helen Skansen var fraværende, og Mari B Nordtun, Ottestad IL ble foreslått som erstatter.

Kari Isnes, Kongsvinger IL og Mari B. Nordtun, Ottestad IL ble valgt til sekretærer
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1.6 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen:

Idrettskretsstyrets innstilling:

Ane Guro Skaare Rekdal, IØFK og Arnfinn Nes, Ringsaker IR.

Ane Guro Skaare Rekdal, IØFK og Arnfinn Nes, Ringsaker IR ble valgt til

å underskrive protokollen

1.7. Valg av leder og 2 medlemmer til tellekorps:

Idrettskretsstyrets innstilling:

Leder: Hans Olav Osbak, IØFK.

Medlemmer: Mona Ripsrud, Hedmark skøytekrets, og Eva Kråkvig, Ringsaker IF.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt

2 BERETNING 2014 og 2015

Idrettskretsstyret la frem beretning for 2014 - 2015.

Idrettskretsstyrets innstilling:

Idrettskretstinget godkjenner framlagte beretning for 2014 — 2015.

Innspill fra de stemmeberettigede:

- Harald Dagfinrud, Skarnes Hånball: Ønsker noe mer sammenliknbare tall i årsmeldingen.

- Arnfinn Nes, Ringsaker IR: Savner «representanter fra kommunene» i årsmeldingens s.5,

avsnitt 3 (sak om regionale fylkesårsmøter)

- Hans Olav Osbak, IØFK: Savner analyse av om målene er nådd. Ønsker flerårig statistikk for

å se utviklingen på ulike områder, eks. medlemsutvikling, hvor lenge sitter en idrettsleder,

rammevilkår/ anleggsutvikling, kompetanse/effekt.

Vedtak: Idrettskretsstyrets beretning for 2014-2015 ble enstemmig vedtatt

3 REGNSKAP 2014 og 2015

Idrettskretsstyret la frem regnskap for 2014 og 2015 til godkjenning. Regnskapene,

revisjonsrapporter og kontrollkomiteens rapport.

Idrettskretsstyrets innstilling:

Idrettskretstinget godkjenner framlagte regnskap for 2014 og 2015.

Vedtak: Idrettskretsstyrets framlagte regnskap for 2014 og 2015 ble enstemmig godkjent.
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4 INNKOMNE FORSLAG

4.1. Lov for Hedmark idrettskrets

Idrettskretsstyrets innstilling:

Idrettskretstinget godkjenner lov for Hedmark idrettskrets.

Følgende stemmeberettigede hadde ordet:

Arne Arnesen (Hamar 0 klubb), Harald Dagfinrud (Skarnes håndball), Torfinn Kringlebotn

(Ottestad IL), Kari Isnes (KIL), Eivind R. Solberg (Kongsvinger skøyteklubb), Hans Olav Osbak

(IØFK), Arnfinn Nes (Ringsaker IR), Erik Kristiansen (Hamar IR) og Stein Aker (Hamar IR).

Vidar Steimler (Hedmark idrettskrets) redegjorde for lovarbeidet som var gjort i NIF.

Kommentar: I §12 pkt.1 skal det istedenfor MÅNED stå JUNI.

Vedtak: Idrettskretstinget godkjenner ny lov for Hedmark Idrettskrets med følgende

endring i § 12 pkt:1: Idrettskretstinget skal avholdes innen utgangen av juni måned

5 LANGTIDSPLAN/LANGTIDSBUDSJETT 2017 — 2020.

Idrettskretsstyret la frem Virksomhetsplan og Langtidsbudsjett for 2017-2020

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner Virksomhetsplan (langtidsplan) og Langtidsbudsjett for 2017-

2020.

Følgende stemmeberettigede kom med innspill:

Hans Olav Osbak, Eivind R. Solberg og Torfinn Kringlebotn.

Vedtak: Idrettskretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt

6 REVISJON

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

revisor.

Eivind R Solberg foreslo:
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert

revisor.

Eivind R Solbergs forslag ble enstemmig vedtatt.

718748/v1 Side 5 av 7



7 VALG

Idrettskretsstyret viser til valgkomiteens forslag.
Valg foretas for perioden 2016-18

Leder i valgkomiteen Erik Hoel la fram valgkomiteens forslag. Han takket samtidig
medlemmene i komiteen for godt utført arbeid.

STYRE:

Leder:

Nestleder :

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

KONTROLLKOMITE:
Leder:

Medlem :

Varamedlemmer:

VALGKOMITE

Leder:

Medlemmer :

Varamedlem :

Petter Norstrøm ble enstemmig valgt
Hilde Kristin Korbøl ble enstemmig valgt

Morten Gustu,

Solrun Flatås Risnes
Dag Andre Nilsen

Petter Kristiansen

Alle ble enstemmig valgt.

Mali Nordseth Nyløkken
Dag Meli

Begge ble enstemmig valgt.

Terje Skymoen ble enstemmig valgt
Kari Isnes ble enstemmig valgt

Tor Haugstulen

Mette Løhren

Begge ble enstemmig valgt

Erik Hoel ble enstemmig valgt
Bodil Koht Krogh
Ragnhild Hagen

Begge ble enstemmig valgt

Hans Olav Osbak ble enstemmig valgt
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Hedersbevisninger

I en pause i tingforhandlingene ble følgende hederbevisninger tildelt:

Idrettskretsens medalje med diplom

• Helmer Almerud, Ringsaker idrettsråd.

• Morten Gustu, Stor-Elvdal skiklubb.

• Tor Rullestad, styreleder Hedmark idrettskrets.

Idrettskretsens plakett

• Håkon Aasvestad, Kongsvinger friidrett

• Jarle Delbekk, Kongsvinger skøyteklubb

• Hilde Grøndahl, Storhamar kunstløp (ikke tilstede under utdelingen)

AVSLUTNING

Avtroppende styreleder, Tor Rullestad, avsluttet kretstinget og takket alle for oppmøtet og

for gode bidrag i tingforhandlingene.

!z'

Ane Guro Skaare Rekdal
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