
PROTOKOLL KRETSSTYRET 

        KS-møte nr. 6/2016   

        Utsendelsesdato: 16. juni 2016 

        Merknadsfrist: 22. juni 2016 

 

Møtetid:     Onsdag 15. juni kl 17.00   Møtested:  Idrettens Hus, Kjonerud, Ottestad 
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Petter Norstrøm   X   

Nestleder: Hilde Kristin Korbøl  X   

Medlem: Morten Gustu X   

Medlem: Dag Andrè Nilsen X   

Medlem: Solrun Flataas Risnes             X  

Medlem: Petter Kristiansen  X   

Medlem:  Mali Nyløkken X   

Medlem: Dag Meli  X   

Ansattes representant: Helen Skansen  X   

Org. sjef: Tina Thorsen (ref.) X   

Kommentar: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AGENDA 

 

Protokoll og orienteringssaker 

K-29 Protokoll nr 05/2016  

 

K-30 Org.sjefs orientering 

- Hovedfokus neste periode  

 

Beslutningssaker 

K-31 Måleparametere for Hedmark idrettskrets   

 

K-32 Fadderordning idrettsråd - mandat for fadderskapet 

 

 

Diskusjonssaker 

- Forslag til videre arbeid med kommunikasjonsstrategi 

- Arb.fordeling i styret - innhold og arb.form 

- 4 høringsuttalelser – status  

- Forslag til kostnadsbesparende og inntektsbringende tiltak legges frem fra org.sjef  

 

 

Oppfølgingssaker 

Se vedlagte oversikt  

 

 

Oppsummering  

- Dato neste styremøte  

- Forslag til saker neste styremøte  

- Evaluering av møtet 

 

Eventuelt 



 

 

Protokoll og orienteringssaker 

 

K-29 Protokoll nr 05/2016  

 

Protokollen ble godkjent og underskrevet.  

 

  

K-30 Org.sjefs orientering 

 

Organisasjonssjef orienterte om status gjennomførte aktiviteter og hovedfokus for 

administrasjonen kommende uker.  

 

 

 

Beslutningssaker 

 

K-31 Måleparametere for Hedmark idrettskrets   

 

Administrasjonen fremla forslag til måleparametere for Hedmark idrettskrets for 2016.  

Planen har tatt utgangspunkt i virksomhetsplanens hoved-overskrifter med tilhørende 

underpunkter. Under hver hoved-overskrift er det beskrevet hvilke områder som er 

viktige å måle i 2016. Styret er fornøyd med fremlagte forslag, men det er ønskelig å 

se på om flere aktiviteter er målbare, og at disse må synliggjøres i oversikten. På sikt 

er det også ønskelig med mer og flere effekt-mål på kvaliteten av det som leveres.  

  

 

Vedtak: 

Styret besluttet å utsette godkjenning av måleparametere til neste styremøte. Nytt 

forslag skal fremlegges med supplerende og manglende måleparametere-punkter.    

 

 

K-32 Fadderordning idrettsråd - mandat for fadderskapet 

 

Hilde Kristin Korbøl la frem forslag til «Instruks, fadderordning for idrettsråd» i 

tingperioden.  Det ble påpekt noen endringer/justeringer i tekst for å tydeliggjøre hva 

denne rollen innebærer.    

 

Vedtak: 

«Instruks, fadderordning for idrettsråd» ble godkjent med forutsetning av at tekst-

endringer ble gjennomført.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diskusjonssaker 

 

- Forslag til videre arbeid med kommunikasjonsstrategi 

o Administrasjonen la frem forslag til prosess for utvikling av en 

kommunikasjonsstrategi. Det ble besluttet å sette av to dager til dette 

arbeidet hvor både styret og administrasjonen deltar. Administrasjonen 

kommer med forslag til dato for samling.  
 

- Arb.fordeling i styret - innhold og arb.form  

o Punktet utsatt til neste styremøte.  

 

- Høringsuttalelser – status  

o Utviklingsplan nr 01: Barne- og ungdomsidrett – Morten G sørger for 

koordinering og ferdigstillelse av høringssvar.  

o Utviklingsplan nr 04: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse – 

Helen S sørger for koordinering og ferdigstillelse av høringssvar.  

o Utviklingsplan nr 02: Voksenidrett – Petter N koordinere og ferdigstiller 

høringssvar.  

o Utviklingsplan 03: Organisasjonsutvikling – Tina T koordinerer og 

ferdigstiller høringssvar.  

o Tina T samler alle innspill og sender høringssvaret til NIF. Styret ga 

org.sjef mandat til å sende felles høringssvar på vegne av Hedmark 

idrettskrets.   

 

- Forslag til kostnadsbesparende og inntektsbringende tiltak legges frem fra 

org.sjef  

o Punktet utsatt til neste styremøte.  

 

 

 

Oppfølgingssaker 

Ble gjennomgått i møte.  

 

 

 

Oppsummering  

- Dato neste styremøte er 31. august 2016 

- Forslag til saker neste styremøte utarbeides av styreleder.  

- Evaluering av møtet ble foretatt 

 

 

Eventuelt 

Varemedlemmets rolle. 

- Det ble diskusjon rundt varemedlemmets rolle i styret. Dag M lager forslag til 

mandat for varamedlemmer i styret og legger det frem på neste styremøte.  

 
 

 

 

 



Sett:  

 

Petter Norstrøm   

 

 
Hilde Kristin Korbøl  

 

 

Morten Gustu 

 

 

Dag Andrè Nilsen 

 

 

Solrun Flataas Risnes  

 

 

Petter Kristiansen  

 

 

Mali Nyløkken 

 

 

Dag Meli  

 

 

Helen Skansen  

 

 

 


