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PROTOKOLL KRETSSTYRET 

 

        KS-møte nr. 8/2015   

        Utsendelsesdato: 8. sept. 2015 

        Merknadsfrist: 11. sept. 2015 

 

Møtetid:    Fredag 4. september 2015                Møtested:  Scandic Elgstua, Elverum 
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Tor Rullestad  X   

Nestleder: Mette Thorslund X   

Medlem: Morten Gustu X   

Medlem: Lasse Stensbøl X   

Medlem: Hilde Kristin Korbøl X             

Medlem: Ragnhild Hagen  X  

Ansattes representant: Vidar Steimler X   

Fungerende org. sjef: Ingvild Reitan (ref.) X   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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K-36 Protokoll 

 KS protokoll nr. 7/2015   

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

K-37 Status økonomi Prosjekt Funkis IL 

 

Administrasjonen la frem oversikt over budsjett for Prosjekt Funkis IL 2014, 2015, 

2016 samt regnskapsrapport for Prosjekt Funkis IL for 2014 og per 31. august 2015. 

Det var særlig fokus på revidert budsjett for 2015 og status per i dag. Prosjektet har 

hatt en utfordrende økonomisk situasjon i 2015. Det har vært stor usikkerhet rundt 

inntektene og hvilke avtaler som er inngått tidligere, noe administrasjonen nå har fått 

oversikt over. To av søknadene er fortsatt ikke avklart. 

 

Vedtak: 

Budsjett for 2014, 2015, 2016 og regnskapsrapport 2014 og per 31. august 2015 

for Prosjekt Funkis IL ble tatt til etterretning.  

 

K-38 Sponsorsamarbeid (Fond/ stiftelser) 

 

Det ble vist til kretsstyresak K-21 (Strategiplan for sponsorsamarbeid), hvor det ble 

vedtatt at arbeidsgruppen skulle utarbeide en oversikt over aktuelle fond og stiftelser. 

Saken ble behandlet videre i K-27 hvor arbeidsgruppen hadde laget en oversikt over 

de mest aktuelle fond, stiftelser og legater som det kan være aktuelt for idrettskretsen 

å søke midler hos.  

På bakgrunn av tidligere vedtak har arbeidsgruppa kommet med forslag om å søke 

Gjensidigestiftelsen om midler for å delfinansiere prosjektet «Fysisk aktivitet og 

folkehelse i Glåmdalsregionen» som kretsen er involvert i. Det må avklares med 

prosjektleder om dette er aktuelt.  

 

Vedtak:  

Hedmark idrettskrets sender søknad til Gjensidigestiftelsen om midler til 

prosjektet «Fysisk aktivitet og folkehelse i Glåmdalsregionen». 

 

K-39 Rekruttering av ny organisasjonssjef  

 

Det vises til sak K-34 hvor saken ble behandlet. Styreleder informerte om prosessen. 

Det er gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater og en innstilling ble presentert 

for styret. Styret innstilte enstemmig en kandidat til stillingen. Av hensyn til 

prinsippet om konfidensialitet ble informasjonen gitt muntlig i møtet.  

 

Vedtak: 

Styreleder følger opp prosessen og holder styret informert. 
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K-40 Orienteringssaker 

 

Program Ledermøte 4. og 5. september 

Gjennomføringsplan for ledermøte 4. og 5. september på Scandic Elgstua, Elverum 

ble gjennomgått med fokus på styrets oppgaver. 

  

YOG 2016 – Hva skjer videre? 

Styret diskuterte hvordan Hedmark idrettskrets kan bli mer involvert og engasjere flere 

ungdommer fra fylket både til YOG 2016 og hvordan ta vare på ungdommene etterpå. 

Dette skal følges opp videre. 

 


