
1

PROTOKOLL KRETSSTYRET

Møtetid: Onsdag 08. mars kl. 17.00 - 20

NORGES
:)RETTSFORBUND

Nio

099

KS-møte nr. 3/2017
Utsendelsesdato: 27. mars. 2017

Merknadsfrist: 31. mars 2017

Møtested: Idrettens hus, Kjonerud

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
(referent)

X

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

Ansattes
representant:

Helen Skansen X

Org. sjef: Tina Thorsen X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker
K-06 Protokoll nr. 02/2017

Protokoll nr. 02/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-07 Org.sjefs orientering

-Aktivitetsnivået i form av kurs og klubbesøk er noe redusert grunnet sykdom i
administrasjonen
-Stor pågang av henvendelser vedr lov- og organisasjonsspørsmål fra klubbene.

-Årsregnskap er avsluttet.
-HIK er invitert inn et spennende prosjektsamarbeid med KIK (kompetansesenteret for idrett

og kroppsøving). Dette er et ny-oppstartet initiativ på tvers av idretter og klubber,

høgskolemiljø, idrettskrets og Hedmark Fylke
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-Arbeidet med Idrettskonferansen i samarbeid med Oppland er godt i gang. Konferansen er

planlagt gjennomført siste helg i oktober 2017 på Lillehammer. Det vil bli et sterkt ungdoms-

bidrag og -preg på konferansen.
-Medarbeidersamtaler gjennomføres i administrasjonen.

-Den fremtidige bemanningssituasjonen ble gjennomgått, men er unndratt offentlighet og er

ført som referat i eget konfidensielt dokument.

-Idrettens Styringsbarometer; resultater fra undersøkelsen ble fremlagt og tatt til etterretning.

Neste undersøkelse blir gjennomført i oktober 2017.

Beslutningssaker

K-08 Regnskap 2016 
Økonomi- og adm.konsulent Helen Skansen foretok gjennomgang av årsregnskap m/noter,

som var sendt ut i forkant.

Vedtak:
Styret godkjenner HIKs årsregnskap m/noter og årsberetning for 2017.

Diskusjonssaker
Utkast til kommunikasjonsstrategi ble fremlagt. Utkastet er ikke fullstendig, og styreleder og

org.sjef vil arbeide videre med struktur og innhold i dokumentet. Beslutning om endelig

kommunikasjonsstrategi utsettes til neste styremøte. Det ble presisert at dette dokumentet er

ment til internt bruk.

Oppfølgingssaker
Med henvisning til sak K-03/17 har det vært 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. Ansattes representant informerte om status, og administrasjonen

vil fremme en plan skal legges fram for styret innen 1.april2017.

Oppsummering
- Dato neste styremøte: onsdag 19. april 2017 kl 17.00 — 20.00

- Forslag til saker sendes til styreleder som utarbeider saksliste
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