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KS-møte nr. 11/2016
Utsendelsesdato: 8. des. 2016
Merknadsfrist: 15. des. 2016

Møtetid: Tirsdag 6. desember 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 Andre Nilsen (ref.) X
Medlem: Solrun Flataas Risnes X

Medlem: Petter Kristiansen X
Varamedlem: Mali Nyløkken X
Varamedlem: Dag Meli

Møtte for Hilde Kristin
Korbøl

X

Ansattes
representant:

Helen Skansen X

Org. sjef: Tina Thorsen X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker
K-48 Protokoll nr. 10/2016

Protokoll nr. 10/2016 ble godkjent og underskrevet.

K-49 Org.sjefs orientering

Organisasjonssjef orienterte om status for gjennomført aktivitet og hovedfokus for
administrasjonen kommende uker.

Beslutningssaker

K-SO Budsjett for 2017

Organisasjonssjef gikk gjennom revidert budsjett for 2017 basert på styrevedtak K-47.
Budsjettet for 2017 er utarbeidet med en forutsetning om å ha en økonomi som går i balanse
med lønnsreduksjon som viktigste virkemiddel.



Budsjettet ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Tilknyttet sak K-50 ble det etablert et utvalg som får hovedansvar for oppfølging av
styrevedtaket. Utvalget skal identifisere og følge opp nødvendige tiltak slik at økonomien til
Hedmark idrettskrets går i balanse med lønnsreduksjon som viktigste virkemiddel. Utvalget
består at organisasjonssjef Tina Thorsen, styreleder Petter Nordstrøm og varamedlem Dag
Meli.
Det ble også besluttet at styreleder skal orientere de ansatte om styrevedtaket, både via mail
og ved å møte dem personlig. Styreleder deltar derfor på første mulige fellesmøte som er
personalmøte mandag 12. desember 2016.

K-51 Fastlegge styremøter første halvår 2017

Følgende dager ble vedtatt for styremøter første halvår 2017:
- Onsdag 11. januar
- Onsdag 8. februar
- Onsdag 8. mars
- Onsdag 19. april

Tirsdag 23. mai
- Torsdag 15. juni

Diskusjonssaker
HIK's fremtidige organisering sett i lys av ambisjonsnivå og kapasitetsbehov
• Saken ble utsatt til styremøte 11. januar.

Etablering av ungdomsutvalg i Hedmark (Petter K legger frem forslag)
• Styret godkjente forslaget om å etablere et ungdomsutvalg i Hedmark. Styremedlem

Petter Kristiansen fikk ansvar for å lede etableringsprosessen

Status og veien fremover for styremedlemmenes fadderskap overfor idrettsrådene
• Det ble orientert om status og om planlagt aktivitet vår 2017. Styremedlemmene ble

oppfordret til å være proaktive i sitt arbeid overfor idrettsrådene.

Eventuelt
- På grunn av den økonomiske situasjonen ble det fremmet et forslag om at styrets

medlemmer for 2017 prioriterer bruk av møtehonorar til deltagelse på idrettsgalla og
innkjøp av profileringstøy. Dette fordi begge deler anses som viktig for Hedmark
idrettskrets. Forslaget fremmes som egen sak på styremøtet 11. januar 2017.

- Kommunikasjonsplan for HIK følges opp på styremøte 8. februar 2017.

Oppsummering
Dato neste møte
• Neste styremøte er onsdag 11. januar 2017 fra kl. 17 — 20.

Forslag til saker neste møte
• Forslag til saker neste styremøte utarbeides av styreleder.
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