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Utsendelsesdato: 1. mars. 2017
Merknadsfrist: 6. mars 2017

Møtested: Idrettens hus, Kjonerud

Til stede Forfall Ikke møtt

Leder: Petter Norstrøm (referent) 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 X

Org. sjef: Tina Thorsen X

I tillegg møtte Avle Christen Bjørn og Ingunn Fossmellem fra administrasjonen.

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker
K-04  Protokoll nr. 01/2017

Protokoll nr. 01/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-O5 Org.sjefs orientering
Organisasjonssjef orienterte om status for gjennomførte aktiviteter. Vi har fullt fokus på vår

virksomhetsplans to innsatsområder - styrking av basisfunksjonene i idrettslagene og

ungdomssatsing.

Styrking av basisfunksjoner: 
Vi har hatt et svært høyt aktivitetsnivå i form av klubbesøk, kursvirksomhet og organisasjons-

og servicetjenester i januar. Formidling om lover og regler, årsmøtegjennomgang, elektronisk

medlemsregistrering samt fellesidrettslige temaer har vært i fokus.

Ungdoms satsing: 
Avle Christen Bjørn orienterte om ungdomssatsingen for 2017. Her blir det satt fokus på:

Unge ledere, Unge arrangører, Unge trenere, God aktivitet for å få ungdom til å delta litt

lenger, Klubbutvikling med involvering av ungdom, Mentorordning og oppfølging —



Ungdomsutvalg, Nytenkning og samarbeid om arrangementsutvikling med involvering av
ungdom, Oversikt over unge med relevant kompetanse i en database.

Diskusjonssaker
Møtet var viet arbeidet med å fullføre HIK's kommunikasjonsstrategi. Styret og
administrasjonen jobbet i fellesskap med å definere hvilken type informasjon vi skal
kommunisere ut til de ulike målgrupper og interessentgrupper og i hvilke
informasjonskanaler.

Org.sjef fikk i oppgave å strukturere og sammenfatte gruppearbeidene og i samarbeid med

styreleder legge frem et forslag til en skriftlig kommunikasjonsstrategi i et selvstendig
dokument til neste styremøte.

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

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