
1

PROTOKOLL KRETSSTYRET

Møtetid: Onsdag 14. mai kl. 17.00 — 20.00

NORGES
IDRETTSFORBUND

Ell

0 R

KS-møte nr. 7/2017
Utsendelsesdato: 15. juni 2017

Merknadsfrist: 22. juni 2017

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 (skype) X
Medlem: Solrun Flataas Risnes X
Medlem: Petter Kristiansen X
Varamedlem: Mali Nyløkken X
Varamedlem: Dag Meli — trer inn som

styremedlem i Morten
Gustus fravær

X

Ansattes
representant:

Helen Skansen (referent) X

Org. sjef: Tina Thorsen X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-20 Protokoll nr. 06/2017
Protokoll nr. 06/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-21 Org.siefs orientering
➢ Diverse saker:

Org.sjef orienterte om personalsituasjonen.
Etter prosess med å finne vikar for klubbveileder og fagkonsulent er nå Ruben Kristiansen fra
Flisa ansatt i 50% stilling i perioden 01.08.2017 til 31.12.2017.
Fagkonsulent for paraidrett, Ingunn Fossmellem, har fått forlenget sitt vikariat (50% - stilling)
til 31.12.2017.
Administrasjonen har brukt mye tid på oppfølging av samordnet rapportering og
organisasjonssaker.
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> Plan og innhold for styremøter høsten 2017:
Det ble i styremøte 6/2017 opprettet et idrettspolitisk utvalg som skal fremme og behandle
temaer av idrettspolitisk karakter, og forberede saksgrunnlag til styremøter.
Representant fra utvalget, Dag Andre Nilsen, la frem følgende temaer som ønskes tatt opp
på kommende styremøter:

-Idrettspolitiske saker
-Idrettspolitisk dokument — 4 utviklingsplaner
-Kostnadsbildet i norsk idrett
-Kjønnsbalanse og aldersbalanse i norsk idrett
-Regionaliseringsprosess
-Idrettens rolle i egenorganisert idrett (anlegg mm)
-Plan for fysisk aktivitet Hedmark Fylkeskommune.
-Plan for kulturstrategi Hedmark Fylkeskommune.

Møtedatoer for 2. halvår 2017:
Onsdag 23. august
Onsdag 20. september
Onsdag 18. oktober
Lørdag 28.- søndag 29. oktober styreseminar ifbm Idrettshelga Innlandet 2017
Onsdag 22. november
Onsdag 13. desember

Beslutningssaker

K-22 Prosess og plan reduksjon av lønnskostnader fra 2018 
Med henvisning til notat fremlagt i styremøte 23. mai 2017, samt vedtak i
beslutningssak K50/2016 og K-52/2016 la org.sjef frem plan med prosessbeskrivelse
for å kunne foreta en reduksjon av lønnskostnader fra og med 2018.
NIFs HR-avdeling har vært og vil fortsatt være deltagende i prosessen.
Fremlagt plan med konkrete tiltak og tidsrammer ledes av org.sjef.

Vedtak:
Styret godkjenner fremlagte plan for prosess og delegerer ansvaret for denne til
utvalget som er satt ned (Petter Norstrøm og Dag Meli) og organisasjonssjef.

K-23 Kommentar til saksgang ved resolusjon vedr. landslagsmodellen på ledermøtet i
Bodø: Reaksjon og anmodning om tilbakemelding fra NIF 
Notat med kommentar til saksgang ved resolusjon vedr. landslagsmodellen på
ledermøtet i Bodø ble fremlagt av HIKs delegater Dag Meli og Dag Andre Nilsen.
Med bakgrunn i ledermøtets hovedtema om åpenhetskultur, ønskes en kommentar til
saksgang ved resolusjonen vedrørende landslagsmodellen som ble utstedt på
ledermøtet.

Vedtak:
Styret vedtar å sende den fremlagte kommentaren til Idrettsstyret i NIF.
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Oppsummering
- Møtet ble avsluttet med sommerlig samvær i Hamar
- Dato neste styremøte: onsdag 23. august 2017 kl 17.00 — 20.00

Petter Norstrøm
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