


PROTOKOLL KRETSSTYRET

Møtetid: Onsdag 11. januar kl. 17.00

NORGES
IDRETTSFORBUND
Hedrnark idrettskrets

KS-mote nr. 1/2017
Utsendelsesdato: 12. jan. 2017
Merknadsfrist: 19. jan. 2017

Møtested: Hamar OL-Amfi - CC Arena

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 X
Varamedlem: Dag Meli X
Ansattes
representant:

Helen Skansen (referent) X

Org. sjef: Tina Thorsen X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker
K-01 Protokoll nr. 11/2016

Protokoll nr. 12/2016

Protokoll nr. 11/2016 og 12/2016 ble godkjent og underskrevet.

K-02 Org.sjefs orientering

Organisasjonssjef orienterte om status for gjennomførte aktiviteter i 2016 og hovedfokus for
administrasjonen for 2017.

Status 2016:
Tiltak og planer ihht vår årsplan for 2016 er gjennomført. 2016 har vært et aktivt år. Vi har
utført 170 rapporterte tiltak, i tillegg til kontinuerlig organisasjonsservice og informasjon til
klubber, idrettsråd og særkretser.



Handlingsplan 2017:
Vi skal fortsette å levere på våre 5 hovedområder ihht virksomhetsplan. Tiltak innenfor
hovedområdene er nedfelt i handlings/årsplan for 2017. Vi er godt i gang med gjennomføring
av tiltak i 2017 med sterkt fokus på klubbesøk, kurs, årsmøter og medlemsregistrering. I
tillegg legges det ned arbeid i organisasjonsservice og informasjon. Det er etablert eget
Ungdomsutvalg, som blir bidragsyter inn mot vedtatt ungdomssatsing. Det vil i 2017 legges
ned tid i anleggsarbeid.

Beslutningssaker

K-03 Justert budsjett for 2017

Organisasjonssjef gikk gjennom justert budsjett for 2017 basert på styrevedtak K-52.
Hedmark idrettskrets mottok i desember 2016 et ekstraordinært fylkeskommunalt tilskudd til
oppfølging av Ungdoms-OL arbeidet fra 2016. Tilskuddet er gitt for å forsterke idrettskretsens
rolle inn i arbeidet med kompetanseutvikling for ungdom.
Justert budsjettet for 2017 viser et underskudd på kr. 50.000.
Det er ønskelig å se på potensielle inntektskilder, og administrasjonen og styret skal i 2017
arbeide for å innhente friske midler for å oppnå et budsjett i balanse for 2018.
• Justert budsjett 2017 ble enstemmig vedtatt.

Diskusjonssaker

Åpenhet i NIF
Buskerud idrettskrets har kommet med innspill til NIF om at de bør åpne for innsyn i
regnskap og bilag fra tidligere år (før 2015).
• Saken ble presentert og diskutert. Hedmark idrettskrets er prinsipielt for åpenhet og

ønsker å se framover.

Eventuelt

Rammevilkår for idrettskretsene
Styreledere og organisasjonssjefer i idrettskretsene i Sogn og Fjordane, Hordaland og
Rogaland sendte 9. januar brev til Idrettsstyret vedr idrettskretsenes rammevilkår.

• Hedmark idrettskrets slutter seg til vestlandskretsenes notat vedr rammevilkår
for idrettskretsene

Samarbeidsavtale Høyskolen Innlandet og Hedmark idrettskrets
Høyskolen Innlandet har utviklet et masterstudium i idrett og kroppsøving hvor det er
ønskelig å inkludere feltarbeid/praksis i studiet. Det er ønskelig at Hedmark idrettskrets blir et
koordinerende ledd for å finne praksisplasser for studentene.

• Hedmark idrettskrets er positive til samarbeidsavtale og administrasjonen
følger opp avtalen



Oppsummering
Dato neste møte
• Neste styremøte er onsdag 8. februar 2017 fra kl. 17.00 — 20.00.

Forslag til saker neste møte
• Forslag til saker neste styremøte utarbeides av styreleder. Hovedfokus i møtet blir

sluttføring av kommunikasjonsstrategi for Hedmark idrettskrets
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