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  Til stede Forfall Ikke møtt 
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K-41 Protokoll 

 

 KS protokoll nr. 8/2015  

  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

K-42 Presentasjon av Prosjekt Funkis IL 

 

Hedmark idrettskrets er prosjekteier av Prosjekt Funkis IL. Prosjektet har tidligere blitt 

behandlet av kretsstyret og det vises til styresakene 8/ 2015, 10/2015, 14/2015 og 

37/2015.  Prosjektleder orienterte i møte om prosjektets bakgrunn og innhold. Prosjekt 

Funkis IL er et lokalt tiltak for funksjonshemmede i regi av HIK med nedslagsfelt i 

Hamarregionen.  

 

Målsetting for prosjektet i 2015 er: 

 Jobbe for et samarbeid med høyskolen i Hedmark med hensyn til rekruttering 

og bruk av studenter i våre aktiviteter gjennom Studieplan og praksis i forhold 

til denne.   

 Følge opp kommuner og hjelpemiddelsentral.  

 Holde foredrag og skape dekning i media.  

 Følge opp en pilotfilm som skal brukes i promotering av prosjektet 

Mye av arbeidet som ble påbegynt i 2014 har blitt videreført og videreutviklet i 2015.  

 

Vedtak: 

Hedmark idrettskrets skal jobbe for at Prosjekt Funkis IL fortsetter ut 

prosjektperioden. 

 

K-43   Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 

Administrasjonen la frem regnskapsrapport for 3. kvartal 2015 med kommentarer.  

Resultat pr. 30.09.2015 viser et underskudd. 

Underskuddet er kalkulert og vil bli dekket inn av egenkapital, jfr tidligere 

styrevedtak. 

Vedtak: 

Regnskapsrapport for 3. kvartal blir tatt til etterretning. 

 

K-44   Budsjett 2016  

Administrasjonen la frem forslag til budsjett for 2016 med kommentarer.  

Budsjettet ble diskutert og administrasjonen ble bedt om å se på muligheter for 

kostnadsbesparelser samt nye inntektsbringende tiltak. 

 

Vedtak: 

Budsjett for 2016 ble gjennomgått og vil bli endelig vedtatt når handlingsplan for 

2016 er ferdigstilt. 

 

K-45 Seminar i samarbeid med Oppland idrettskrets i forbindelse med Idrettsgallaen 2016 

 



Administrasjonen presenterte en forespørsel fra Oppland idrettskrets om å invitere til 

et felles seminar i forbindelse med Idrettsgallaen 2016. I forkant av Idrettsgallaen 2015 

ble det arrangert et seminar i regi av Oppland idrettskrets og Hedmark idrettskrets som 

var vellykket. Dette er det et ønske om å følge opp. Oppland idrettskrets oppfordrer 

derfor Hedmark idrettskrets til å støtte gjennomføring av et slikt felles arrangement. 

Det ble presentert et forslag fra Oppland idrettskrets om å fokuseres på tema: «Arven 

etter ungdoms OL 2016 i innlandsregionen» på seminaret, noe Hedmark idrettskrets 

støtter. Aktuelle problemstillinger som kan diskuteres på seminaret samt hvem som 

bør inviteres ble også diskutert.  

 Styret i Hedmark idrettskrets støtter forslaget og ber administrasjonen om å jobbe med 

program og rammer for seminaret i samarbeid med Oppland idrettskrets. I programmet 

skal det legges vekt på oppfølging av satsingen på unge ledere i forbindelse med 

ungdoms-OL 2016. 

 

Vedtak: 

Hedmark idrettskrets skal samarbeide med Oppland idrettskrets om et felles 

seminar i forkant av idrettsgallaen 2016 for å sette fokus på idretten i innlandet. 

 

K-46 Orienteringssaker 

 

Orienteringssakene ble utsatt til neste kretsstyremøte.  

Fung. org.sjef orienterte kort om status i administrasjonen.  


