
PROTOKOLL KRETSSTYRET 

 

        KS-møte nr. 1/2016   

        Utsendelsesdato: 22. jan. 2016 

        Merknadsfrist: 25. jan. 2016 

 

Møtetid:     Torsdag 21. januar 2016                 Møtested:  Rolfshallen, 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  

Org. sjef: Tina Thorsen (ref.) X   

Kommentar: Helen Skansen deltok på møte som ansattes representant 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

K-01 Protokoll  

KS protokoll nr. 10/2015 

 

K-02 Høringssvar Utstyrsordningen prepareringsutstyr til langrennsløyper 

 

K-03 Budsjett 2016   

 

K-04 Godkjenne strategiplan   

 

K-05 Forespørsel om anbefaling av Wang Ung 

K-06 Fullmakter og signaturrett for Hedmark Idrettskrets – Ny organisasjonssjef  

Protokollført ansettelse av ny Organisasjonssjef for registrering i Brønnøysund. 

Redegjørelse fremlegges i møte.  

 

 

K-07 Orienteringssaker 

 

 Status administrasjonen  

Status samarbeidsavtale «Fysisk aktivitet og folkehelse i Glåmdalsregionen» 

Gjennomgang fordeling deltakelse Idrettsrådsmøter  

Info Fakkelarrangement og deltakelse fra adm/styret  

 

 
 

 

 



K-01 Protokoll  

KS protokoll nr. 10/2015 
 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-02 Høringssvar Utstyrsordningen prepareringsutstyr til langrennsløyper 

 

Med bakgrunn i at høringsfristen var 15. januar, var det nødvendig å gjennomføre 

saksdiskusjon og styrevedtak via mail-møte.   

    
NIF har i sitt forslag til høring fremmet 3 alternativ til løsninger:  

1. Ordningen fortsetter som i dag. 

2. Prepareringsutstyr beholdes på lista over godkjent utstyr, men det settes en 

begrensing på hvor stor andel som kan tildeles dette utstyret 

3. Prepareringsutstyr fjernes fra lista over godkjent utstyr. 
  

  Vedtak (foretatt på mail den 14.01.2016): 

Hedmark idrettskrets støtter alternativ 1 som fremtidig løsning for 

utstyrsordningen.  

Høringsuttalse fra Hedmark idrettskrets ble sendt NIF 14. januar 2016.  

 

 

K-03 Budsjett 2016 – Hedmark idrettskrets  

 

Styret i Hedmark idrettskrets behandlet andre utkast til budsjett 2016 i kretsstyremøte 

nr. 10/2015, samt AU-møte 2/15.  

Administrasjon og styret jobber videre med å se på potensielle inntektskilder.  

  

Vedtak: 

Budsjett for 2016 vedtas i neste styremøte 17. februar.  

Det legges imidlertid til grunn at budsjettet skal gå i balanse.  

 

 

K-04 Godkjenne strategiplan   

 

Styret og administrasjonen i HIK, under ledelse av fasilitator Petter Nordstrøm, har 

under høsten 2015 gjennomført en strategiprosess for kretsen. Dette har vært en nyttig 

prosess og har bidratt til å skape et godt eierskap hos alle involverte.  

  

Strategiplanen ble gjennomgått, men noen kommentarer. Styret vil blant annet at 

arbeid planlagt arbeid Mentorordningen tydeliggjøres.  

   

Det er også et ønske fra styret om en oppdatert presentasjon av HIK. Administrasjonen 

utfører dette.  

 

Vedtak:  

Strategi/Virksomhetsplan godkjennes, med de overordnede hovedlinjene som 

foreligger.  



K-05 Forespørsel om anbefaling av Wang Ung  

 

Styreleder redegjorde for henvendelsen fra Wang v/Eskil Ervik ang Wang UNG og 

innføring av faget «Profilfag trening og utvikling». Det ble en god diskusjon, og styret 

har delte meninger om prosjektet. Prosjektet setter fokus på folkehelse og 

basisferdigheter, og det er viktig at det skal være et tilbud for alle.  

  

Det ble gjennomført votering om innstillingen. Innstillingen ble vedtatt mot Ragnhild 

Hagens stemme. 

 

Vedtak: 

Hedmark idrettskrets er positive og støtter en etablering av Wang UNG. Det er 

viktig å understreke at dette ikke må være et spisset tilbud for toppidrett for 

ungdom, men er med på styrke bredden og aktiviteten for ungdom.  

 

 

 

K-06 Fullmakter og signaturrett for Hedmark Idrettskrets – Ny organisasjonssjef  

 

Det er behov for protokollføring av ansettelse av ny Organisasjonssjef for registrering 

i Brønnøysund. Av hensyn til prinsippet om konfidensialitet ble informasjonen gitt 

muntlig i møte, og en skriftlig bekreftelse av navn ble derfor ikke gjort.  

 

 Vedtak:  

Styret i Hedmark Idrettskrets bekrefter at Tina B Thorsen er ansatt som 

Organisasjonssjef i Hedmark Idrettskrets fra 01.01.16. Organisasjonssjef har 

prokura- og signaturrett for Hedmark idrettskrets.  

 

 

 

 

K-07 Orienteringssaker 

 

 Status administrasjonen 

Org. sjef redegjorde for status i administrasjonen.  

 

 Status samarbeidsavtale «Fysisk aktivitet og folkehelse i Glåmdalsregionen» 

Org. sjef redegjorde for status etter styringsgruppemøte 14.jan 2016 (sted: Nord-Odal).  

Framtiden for prosjektet er foreløpig usikkert og mye ligger i hendene på politikere og 

idrettsråd i regionen.  

 

 Gjennomgang fordeling deltakelse Idrettsrådsmøter 

Org. sjef hadde en kort introduksjon og ønsket en status om fadder-ordningen. 

Ordningen opprettholdes, men det påpekes at det er stor variasjon i idrettsrådenes 

arbeid.  

  

 

 

 



 Info Fakkelarrangement og deltakelse fra adm/styret  

OL-fakkelen er på Norge rundt reise, og går inn for landing i Hedmark rett før 

åpningen av Ungdoms-OL. Det er ønskelig at HIK er representert på alle 

Fakkelarrangementene i Hedmark. Følgende fordeling ble gjort i:  

Arrangementer i Hedmark:  

 - Lørdag 6 februar        Tynset (Avle)  

 - Lørdag 6. februar       Kongsvinger (Hilde Kristin)  

 - Tirsdag 9. februar      Stor Elvdal  (Morten)  

 - Onsdag 10. februar     Trysil         offisiell markering (Ragnhild)  

 - Torsdag 11. februar    Hamar       offisiell markering (Mette)  

 

 Utarbeidelse av Info/kommunikasjonsstrategi.  

Under en samling på Fjetre Gård høsten 2015 ble det fremlagt retningslinjer for en 

info/kommunikasjonsstrategi. Styret ønsker at en slik plan utformes og vil gjerne være 

involvert i arbeidet.  

 
 


