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KS-møte nr. 10/2017
Utsendelsesdato: 18. oktober 2017

Merknadsfrist: 25. oktober 2017

Møtetid: Onsdag 18. oktober kl. 17.00 — 20.00 Møtested: Idrettens Hus, Ottestad

Til stede Forfall Ikke møtt

Leder: Petter Norstrøm X
Nestleder: Hilde Kristin Korbøl X
Medlem: Morten Gustu X
Medlem: Dag Andre Nilsen X
Medlem: Solrun Flataas Risnes X

Medlem: Petter Kristiansen X
Varamedlem: Mali Nyløkken trer inn

som styremedlem i Petter
Kristiansens fravær

X

Varamedlem: Dag Meli trer inn som
styremedlem i Petter
Nortrøms fravær

X

Ansattes
representant:

Helen Skansen (referent) X

Org. sjef: Tina Thorsen X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-32 Protokoll nr. 09/2017
Protokoll nr. 09/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-33 Org.sjefs orientering

➢ Økonomirapport pr 3.kvartal
- Økonomikonsulent orienterte kort om økonomistatus pr 3. kvartal 2017.

Økonomirapporter var utsendt i forkant.
➢ Stillingsutlysning — status

- Org.sjef orienterte om prosessen. Org.sjef holder tak i prosessen i samråd med
styreleder.



2

➢ Drift
- Org.sjef orienterte kort om drift og kommende aktiviteter

Beslutningssaker

K-34 Regionaliseringsprosessen

➢ Regionaliseringsprosessen
Med utgangspunkt i vedtak fra Idrettstinget 2015 gjorde Idrettsstyret 15. mars 2017 i
møte 19 (2015-2019), sak 152, vedtak om Statens forvaltningsreform og eventuelle
strukturelle endringer i idretten:
- pkt 1: Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse

organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette
gjennomføres i tingperioden.

I forbindelse med vedtaket har Norges idrettsforbund laget en «veileder for
regionaliseringsprosesser». Veilederen var utsendt styremedlemmene i forkant av
styremøtet.

Anders Hoff fra Norges idrettsforbund og Sør- og Nord-Trøndelag idrettskrets var
invitert til styremøtet for å informere fra veilederen, samt orientere om
regionaliseringsprosessen for Nord- og Sør-Trøndelag. Prosessen i Trøndelag har hele
veien hatt fokus på å sette idrettslagenes, idrettsrådenes og særidrettenes behov i
sentrum.

➢ Hvordan forbereder HIK oppstart av prosessen?
Etter Anders Hoff sin orientering, ble mange områder i forbindelse med en
regionaliseringsprosess belyst.
Hedmark idrettskrets ønsker å opprette interne utvalg som får i oppdrag å utarbeide
gode saksutredninger, som videre vil bli saksbehandlet i styret og ende opp i konkrete
tiltak/vedtak. Prosessen vil være prioritert sak på neste styremøte.

Vedtak:
Med henvisning til Idrettsstyrets vedtak fra 15. mars 2017, starter Hedmark
idrettskrets regionaliseringsprosess.

K-35 Kommentarer til statsbudsjettet
Norges idrettsforbund har utgitt en pressemelding med følgende ingress:
«Statsbudsjett som gjør det verre for idrettslag.
Forslaget til statsbudsjett for 2018 er skuffende for norsk idrett. Regjeringen forslag
vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger. Hele frivillighetens — og
idrettenes - krav om full momskompensasjon — som er erkjent som et prinsipielt riktig
og legitimt krav — møtes ikke. I tillegg økes den lave momssatsen fra 10-12 prosent.»

Styret diskuterte saken, og ønsker å invitere Hedmarkspolitikere til eget møte.

Vedtak:
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Styreleder inviterer, på vegne av styret, Hedmarks stortings- og fylkespolitikere til
møte i november måned

Diskusjonssaker

Oppfølgingssaker

Eventuelt

➢ Høring Hedmark fylkeskommunes Kulturstrategi
Org.sjef oversender et høringsutkast til styret, hvor styremedlemmene gir sine
innspill/tilsvar innen mandag 23. oktober.
Høringsutkastet sendes deretter idrettsrådene i Hedmark for gjennomsyn.
Endelig høringssvar oversendes Hedmark fylkeskommune innen fristen 26.oktober.

Oppsummering
- Dato neste styremøte: onsdag 28. oktober 2017 - i forbindelse med Idrettshelga

Innlandet.

Petter Norsttrøm
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Mali Nyløkken (vara

Dag Meli (vara

Helen Skansen


