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Utsendelsesdato: 11.05. 2017
Merknadsfrist:16.05. 2017

Møtetid: torsdag 11. mai Møtested: Mailmøte

Til stede Forfall Ikke møtt

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

(referent)
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

AGENDA
Beslutningssak
K-14 HIK's standpunkt i forslag til åpenhetsbeslutning

Forslag til tekst til protokoll:
Hedmark idrettskrets ble gjennom Kretsledermøtet 21. april gjort kjent at saken om
Prinsipper for innsyn og åpenhet i NIF skulle tas opp på NIF Ledermøte 11. og 12. mai. Dette
ble bekreftet gjennom program og saksgrunnlag for Ledermøtet. Saksgrunnlag er vedlagt
protokoll. Oppfølging av saken ble fulgt opp per mail med kretsstyret da det ikke var planlagt
med styremøte som tidsmessig imøtekomme krav til prosess.
Idrettsstyret ønsket at Ledermøtet skulle gi råd til styret gjennom avstemming blant aktuelle
alternativer. Avstemmingen skulle formelt sett være rådgivende, men idrettsstyret hadde som
sin klare intensj on å avholde et eget styremøte etter debatten og før Ledermøtets avslutning.
På dette møtet ville Idrettsstyret avklare om NIF skulle opprettholde eller endre praksis i
forhold til behandling av innsynsbegjæring.
Hvilke alternativer som det skulle stemmes over på Ledermøtet var ikke presentert, men ut fra
saksgrunnlaget var det grunn til å tro at hovedproblemstillingene ville omhandle følgende:

- Bør man opprettholde dagens vedtak?
- Bør man åpne for innsyn lengre bak i tid, dvs. før juni 2015?
- Hvis man vil åpne for innsyn lengre bak i tid, skal det være ubegrenset eller begrenset

til saker eller perioder?
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Det ble gjennomført et eget forberedelsesmøte i forkant av Ledermøte, der disse tre punkter
ble diskutert. Med utgangspunkt i dette møte ble følgende tre standpunkt sendt til styret for
avstemming:

Nei, Hedmark idrettskrets mener at dagens vedtak bør endres.
- Ja, Hedmark idrettskrets mener at innsynet bør omfatte tiden før juni 2015.
Hedmark idrettskrets mener at innsynet skal knyttes til de to innsynsbegjæringene som
er oversendt NIF, henholdsvis i 2011 og 2016. Prinsippet om åpenhet er allikevel ikke
tidsbegrenset, men ved krav om nye innsyn må den som fremmer kravet selv påregne
å dekke økonomiske konsekvenser for NIF. Dette i henhold til saksfremleggets
argumentasjon knyttet til økonomiske konsekvenser.

Resultat av avstemming skulle være retningsgivende for kretsens representant på Ledermøtet i
diskusjon og avstemming.
Avstemmingen i saken viste 7 stemmer for foreslåtte standpunkt, 0 stemmer mot.
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