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HEDMARK IDRETTSKRETS    
  
PROTOKOLL 
KRETSSTYREMØTE 
 
Møte nr. 1/2015 
 
Dato/tid: Tirsdag 03.02.2015 Kl 1800 - 2100 
Sted:       Idrettens Hus, Ottestad. 
 
Til stede: Tor Rullestad, Mette Thorslund, Morten Gustu, Lasse Stensbøl, Hilde Kristin 
Korbøl. 
                  
Fra adm.: Vidar Steimler og Helen Skansen 
Forfall: Ragnhild Hagen 
 
 
 

Sak 01/2015: Forberedelser til Idrettstinget 2015. 
Hedmark Idrettskrets kan delta med fire delegater til Idrettstinget i Trondheim, 5 – 7 juni 
2015. Kretstinget har besluttet at styret i HIK gis fullmakt til å velge delegatene.  
 
Utkast til nytt idrettspolitisk dokument er ute til høring, med høringsfrist 9. mars. Dokumentet 
skal gjennomgås av administrasjonen og styret, og innspill leveres NIF innen høringsfristen. 
 
Vedtak:  
Følgende delegater velges til Idettstinget 2015: 

 Tor Rullestad 

 Mette Thorslund 

 Morten Gustu 

 Kari Isnes 
I tillegg deltar organisasjonssjef Bjørn Kristiansen fra administrasjonen (uten stemmerett). 
 
HIK vil styrebehandle utast til idrettspolitisk dokument på styremøte 26. februar. 
 
 

Sak 02/15: HIK ledermøte / ekstraordinært kretsting 
Kretsstyret har tidligere vedtatt, og avtalt med  Ragnild Hagen at hun fortsetter i styret selv 
om hun har barselpermisjon fra jobb. Behovet for ekstraordinært kretsting for å velge ny 
vararepresentant til styret bortfaller derfor. 
Det er vanskelig å finne et egnet tidspunkt for ledermøte før sommeren. Styret ønsker derfor 
å legge ledermøtet til etter sommerferien.  
Administrasjonen foreslår at hovedtema for ledermøtet blir «Idrett og økonomi», med fokus 
på sponsorarbeid, alternative finansieringskilder for idrettslag, personlige sponsoravtaler og 
lover/regler for sponsoravtaler o.l. 
 
Vedtak:   
Ledermøtet arrangeres fredag 4. – lørdag 5. september 2015. 
Møtet søkes lagt til Rica Elgstua i Elverum. 
Administrasjonen utarbeider detaljert forslag til program, og forbereder den administrative 
delen av gjennomføringen. 
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Sak 03/15: Prosjekt «Funkis IL» 
Hedmark idrettskrets står som eier av prosjektet «Funkis IL», jfr vedtak i protokoll KS 4/2011. 
Prosjektet koordineres av Vidar Alberti, som frem til nå har vært administrativt ansatt og 
lønnet av Stange kommune. Lønnskostnader har vært dekket av prosjektmidler fra 
Ekstrastiftelsen og støtte fra kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten. Målet med 
prosjektet er å lage en TV-serie om idrett for funksjonshemmede i samarbeid med 
produksjonsselskapet Fabelaktiv. 
 
Stange kommune ønsker ikke lenger å ivareta arbeidsgiveransvaret for Vidar Alberti etter 
februar 2015.. 
Hedmark idrettskrets må derfor se på en løsning i forhold til ny forankring av 
arbeidsgiverforholdet for Vidar Alberti. Prosjektet følges opp av styringsgruppen. 
 
Vedtak:  
Hedmark idrettskrets takker Stange kommune for deres velvilje gjennom forskutteringen av 
Vidar Albertis lønn. 
Som prosjekteier er HIK forpliktet til å finne en løsning. Primært tar man sikte på at Alberti blir 
ansatt i Funkis IL, gitt at dette er mulig.  
Subsidiært at Alberti inngår i et annet ansettelsesforhold. 
Det forutsettes at HIK ikke får noen økonomiske belastninger ut over administrasjon og 
kontorhold. 
 
 

Sak 04/15: Klagesak fra Hamar døves IL 
Hamar døves IL har fremmet en klagesak, der de mener døvefotball diskrimineres av Norges 
fotballforbund (se saksdokument), og ønsker at Hedmark idrettskrets skal ta saken opp på 
idrettstinget. 
Saken har vært diskutert med NIF sentralt, og vi er enige om at dette er en sak om 
prioritering innen et særforbund - Fotball. 
 
Vedtak:  
HIK fremmer ikke denne saken til idrettstinget da det ansees som en særforbundssak. Saken 
oversendes Indre Østland Fotballkrets for videre behandling. 
 
 

Sak 05/15: Fordeling av fylkeskommunale midler til idretten 
HIK fordeler fylkeskommunale midler til idretten på vegne av Hedmark fylkeskommune 
(HFK). Fordelingen foretas etter en egen fordelingsnøkkel. 
Administrasjonen informerte styret om de viktigste prinsippene i denne fordelingen. 
HFK har fra 2015 bedt HIK om en detaljert søknad om tildeling til kretsen i fremtiden. Frem til 
nå, har HFK sendt tildelingsbrev med konkret beløp som utbetales to ganger årlig. 
HIK er usikker på om den nye ordningen vil medføre endringer i tilskuddet til idrettskretsen. 
Dette kan i så fall påvirke HIK’s evne til å drive utviklingsaktivitet mot idrettslagene. 
HIK tar den nye rutinen til etterretning. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. Styret mener at den dokumenterte utviklingsaktiviteten 
idrettskretsen driver bør danne grunnlag for at støtten fra fylkeskommunen minimum 
opprettholdes på dagens nivå. 
 
 

Sak 06/15: Idrettskoordinator i Glåmdal - status 
Det vises til sak i KS 6/14. 
Da det ikke ble tildelt folkehelsemidler gjennom NIF i 2014, mangler det kr 200.000 av 
idrettens andel for finansiering av stillingen i 2014. Regionrådet i Glåmdal har forskuttert 
dette, slik at lønnskostnader til idrettsrådgiver er ivaretatt. 
Hedmark idrettskrets og IKI har i felleskap sendt et notat til NIF’s generalsekretær der vi ber 
om at NIF dekker underskuddet. 
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Tilsvar på dette tilsier at NIF ikke er villige til å dekke underskuddet. 
De er imidlertid villig til å støtte prosjektet videre i 2015 og 2016 med kr 100.000 pr år. Dette 
under forutsetning av at HIK bidrar med tilsvarende beløp. 
Dette tilsier at Hedmark idrettskrets vil få en uforutsett utgift på kr 400.000 fordelt på 
perioden 2014 – 2016. 
 
Vedtak: 
Idrettskretsen mener at det aldri har vært en forutsetning at stillingen skal belastes vårt 
budsjett. Administrasjonen skal derfor undersøke sakens historikk, og studere tidligere 
vedtak i forhold til dette. 
 
Opprettelse av stillingen som idrettsrådgiver i Glåmdal har vært en ubetinget suksess. HIK 
mener derfor at det er stor betydning at arbeidet videreføres med idretten som deltaker. 
Om nødvendig, må derfor utestående underskudd for 2014, og andel av finansiering for 2015 
og 2016 belastes idrettskretsens egenkapital. Parallelt med dette vil styret og 
administrasjonen arbeide med å få på plass alternative finansieringsløsninger. 
 
 

Informasjonssaker: 
Kretsstyret og administrasjonen gjennomfører første strategisamling tirsdag 10. februar. 
 
 

Representasjon: 
Det er utarbeidet en egen oversikt over representasjonsoppgaver der styrets medlemmer 
kan melde seg på. 
På grunn av høyt aktivitetsnivå, må idrettskretsen dessverre takke nei til en del 
representasjonsoppgaver i tiden fremover. 
 
 
 

                   
 
 
Ottestad 04.02.15 
Vidar Steimler 
 
 


