
NORGES
I DFCF ; T SFORBiJN3
HeClmc'"i': ,l;.r?`.:siCi ets

PROTOKOLL KRETSSTYRET

Møtetid: Tirsdag 25. august 2015

099
KS-møte nr. 7/2015
Utsendelsesdato: 29. august 2015
Merknadsfrist: 31. august 2015

Møtested: Idrettens Hus Ottestad

Til stede Forfall Ikke møtt
Leder: Tor Rullestad , . X
Nestleder: Mette Thorslufid loff ;Li X
Medlem: Morten Gustu -,,t~ X
Medlem: Lasse Stensbøl ,1 SkiiAL X
Medlem: Hilde Kristin Korbø cL. e.,-4P
Medlem: Ragnhild Hagen X
Ansattes representant: Vidar Steimler 6 ,ie(,-  X
Fungerende org. sjef: Ingvild Reitan X
Kommentar: Helen Skansen deltok på K-32

K-31 Protokoll

KS protokoll nr. 6/2015

K-32 Regnskapsrapport 1. halvår 2015

K-33 Høring spillemiddelsøknad 2016

K-34 Rekruttering av ny organisasjonssjef

K-35 Orienteringssaker

Program Ledermøte 4. og 5. september
Eventuelt
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K-31 Protokoll

KS protokoll nr. 6/2015

Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-32 Regnskapsrapport 1. halvår 2015

099

Administrasjonen la frem regnskapsrapport for 1. halvår 2015. Resultat og balanse ble
gjennomgått, i tillegg ble enkelte budsjettposter for 2. halvår belyst.

Vedtak:
Regnskapsrapport for 1. halvår ble tatt til etterretning.

K-33 Høring spillemiddelsøknad 2016

NIF har etter Idrettsstyrets behandling 24. juni d.å. oversendt utkast til søknad om
spillemidler for 2016 på høring i organisasjonen. Søknaden omhandler kun tildelingen
av spillemidler gjennom NIF (post 5 i hovedfordelingen av spillemidler til idrett).
Frist for tilbakemelding til NIF er 31. august.

Administrasjonen mener at NIF presenterer en god søknad om spillemidler for 2016.
Prioriteringene bygger på de føringer som er gitt av Idrettstinget gjennom vedtak av
IPD og langtidsbudsjettet. De største økonomiske satsingene som synliggjøres med
ekstrabevilgninger er innenfor fellestjenester-IT (6 mill. kr) og toppidrett (8 mill. kr).
Innenfor toppidretten er 4 av de 8 ekstramillionene øremerket til å utvikle
Olympiatoppens regionale tilstedeværelse. HIK mener det er positivt å støtte opp om
den regionale satsingen.

NIF følger opp budskap i forrige års søknad om en oppjustering av tilskuddet til
idrettens nasjonale og regionale ledd, noe administrasjonen vurderer som fornuftig.
Det er imidlertid kun særforbundene som NIF ønsker å gi et reelt løft med
ekstrabevilgning på 2 mill. kr over post 2. Støtten til idrettskretsene over post 1 er kun
foreslått med 3% justering for lønns- og prisvekst. Når NIF skriver i søknaden at
manglende regulering for lønns- og prisvekst særlig har rammet rammetilskuddet til
særforbundene og idrettskretsene bør det også bes om ekstrabevilgning for å ta igjen
etterslepet i tilskuddet til idrettskretsene. Dette bør være i tråd med den samlede
anbefaling idrettskretsene har kommet til enighet om.

Vedtak:
HIK sender et høringssvar i tråd med synspunktene i dette notatet.

K-34 Rekruttering av ny oreanisasjonssjef

Adecco lyste ut stillingen som organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets 10. juli med
søknadsfrist 14. august 2015. Adecco har gjennomført en grovsortering av
kandidatene. Styreleder ga i styremøte en orientering om de sju kandidatene som skal
til intervju. Det var enighet i styret om at de ønsket en fullstendig søkerliste og mer
informasjon om prosessen. Styreleder tar dette videre med Adecco.
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Vedtak:
Styreleder følger opp prosessen videre og holder styret informert.

K-35 Orienteringssaker

C~Ø

Program Ledermote 4. og S. september
Hedmark idrettskrets gjennomfører ledermøte 4. og 5. september på Scandic Elgstua,
Elverum. Temaet er «Idrett og økonomi». Invitasjon med program ble sendt ut i
midten av juni. Etter at programmet ble sendt ut har Bjørge Stensbøl meldt forfall,
Frode Kyvåg har derfor blitt engasjert til å holde innledningsforedraget på fredag.

Gjennomføringsplanen med detaljer for møtet ble presentert. Styreleder er møteleder
og styremedlemmene far ansvar for å følge opp gruppediskusjonen på lørdag.
Administrasjonen tar kontakt med lokalpressen for å få et oppslag om møtet. Det blir
en siste gjennomgang av programmet på neste styremøte i forkant av ledermøte.
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