
PROTOKOLL KRETSSTYRET 

 

        KS-møte nr. 2/2016   

        Utsendelsesdato: 22. jan. 2016 

        Merknadsfrist: 25. jan. 2016 

 

Møtetid:     Onsdag 17.feb 2016 kl 17.00                 Møtested:  Idrettens Hus, Ottestad 
 

  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:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

K-08 Godkjenning Protokoll  

 

KS protokoll nr. 01/2016 

 

 

 

K-09 Budsjett 2016 

 
Behandling av budsjett ble utsatt til neste styremøte.  

 

   

 

K-10 Lovnorm for Hedmark idrettskrets  

 

 Vedtak: 

Lovnorm vedtatt, men med forbehold om at det gjøres endring i §15, punkt 9 

(antall styremedlemmer). Ny lovnorm legges frem for Kretstinget i april 2016.  

 

 

 

K-11 Årsberetning 2014-2015 og regnskap 2015 

Administrasjonen ved Helen Skansen redegjorde for årsrapport og årsregnskap 2015 

med noter. Resultatet for 2015 viser et underskudd pålydende kr. 543.541,-  

Dette er et styrt underskudd som i sin helhet skal dekkes av egenkapitalen, med 

henvisning til vedtak i protokoller fra 2015, og da spesielt protokoll 8/15. 

 

Begrunnelsen for tidligere vedtak er: 

2015 har vært et spesielt år for Hedmark idrettskrets. Vi er i utgangspunktet en liten 



administrasjon, og ved langtidssykmeldinger blir situasjonen noe krevende.  

Styret har i løpet av året 2015 ønsket å opprettholde planlagte aktiviteter og vanlig 

drift, og har i den forbindelse tatt grep ved å skaffe til veie nye humanressurser, som 

igjen påvirker kostnadsbildet for idrettskretsen. 

Underskuddet er også et resultat av tidligere pådratte forpliktelser, samt endringer i IT-

systemer og utstyr pålagt av Norges idrettsforbund. 

 

Vedtak:                                                                                                                   

Årsberetning 2015 og årsregnskap 2015 med noter ble godkjent og signert av 

kretsstyret.  

 

K-12 Kretstinget 2016  

  

 Administrasjon og styret gikk gjennom dokumentasjon og forberedelser til Kretstinget 

2016.  

 

 

K-13 Orienteringssaker 

 

 Status administrasjonen  

- Adm hadde kort status om økonomi  

- Org. sjef orienterte om Omdømmeundersøkelse som var sendt ut   

- Ragnhild Hagen refererte fra presentasjon under Ungdoms-OL  

- Vedrørende godtgjørelse til styret ble man enige om at dette settes av 

valgkomiteen 

- Kronikk ad. tippenøkkel/spillemidler ble diskutert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


