
1

PROTOKOLL KRETSSTYRET
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KS-møte nr. 9/2017
Utsendelsesdato: 26. september 2017

Merknadsfrist: 3. oktober 2017

Møtetid: Onsdag 20. september kl. 17.00 — 20.00 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 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-29 Protokoll nr. 08/2017
Protokoll nr. 08/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-30 Hedmark fylkeskommune — presentasjon av Kulturstrategien
Randi Langøigjelten fra Hedmark Fylkeskommune, avdeling Kultur, bibliotek og
kompetanse, presenterte Kulturstrategien for Hedmark fylkeskommune 2018-2022.
«Kulturstrategien er overordnet og vil i begrenset grad gå inn på de enkelte
fagområdene. Den er kortfattet og viser visjon, et hovedmål, tre prioriteringer på tvers
av fagområdene, fire delmål og fem veivalg.»

Kulturstrategien sendes ut på høring, med høringsfrist 26. oktober 2017.
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K-31 Org.sjefs orientering

> Personalsituasjonen:
Det foreligger fortsatt en 80% sykmelding.

- Avle Christen Bjørn har sagt opp sin stilling i Hedmark idrettskrets med siste
arbeidsdag 31.12.2017.
Ruben Kristiansens vikariat i 50% stilling utgår 31.12.2017.

➢ Omstillingsprosessen:
Org.sjef orienterte om utviklingen i prosessen jfr tidligere styrevedtak (K-26), samt
vurderinger rundt ressurs- og kompetansebehov for fremtiden.

➢ Aktivitet/drift:
- Administrasjonen har hatt mye fokus på lov- og organisasjonssaker, samt klubbesøk
- Aktiviteter og kurs for høsten er under planlegging
- Administrasjonen har gjennomført en kartleggingsundersøkelse, med fokus på hvilken

kjennskap idrettslagene i Hedmark har til Hedmark idrettskrets og hvilke utviklings-
tiltak vi tilbyr. 170 tillitsvalgte svarte på undersøkelsen, og kartleggingen viser at
klubbene har middels kjennskap til idrettskretsen og vårt arbeid. Kartleggingen viser
også at mange klubber har et ønsket behov for bistand innen utvikling/ kompetanse-
heving, og idrettskretsen følger opp med direkte kontakt med disse klubbene fremover.

- Administrasjonen har fokus på å nå ut med informasjon, og benytter nyhetsbrev, mail
og hjemmeside som kanaler

- Idrettshelga 2017. Programmet er fastsatt, og invitasjoner med påmelding ligger ute på
hjemmesider og facebook.

Beslutningssaker

Diskusjonssaker

> Kretsledermøte i Bergen - HIKs syn på kjernetemaene på møtet
Bakgrunnsmateriale for diskusjon om kjernetemaer til kretsledermøtet i Bergen er:
Idrettspolitisk dokument (IPD), høringssvar på spillemiddelsøknaden og sakspapirer
med innspill på temaer fra andre idrettskretser (vedlagt innkalling til styremøte).

Org.sjef orienterte om situasjonen og diskusjonene rundt:
-Idrettskretsenes økonomi
-IPD for neste periode

For å belyse idrettskretsenes fremtid bør man se på ulike organisasjonsformer og
ressurser. Styreleder og org.sjef deltar på kretsledermøtet i Bergen.

Det er ønskelig å invitere en ressursperson til neste styremøte for å se på helhetsbildet
rundt Norges idrettsforbunds organisering og oppbygging.
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➢ Vurderingssamtale og lønnsjustering for org.sjef
Org.sjef og ansattes representant forlater møtet.

Saken er unndratt offentlighet og føres i egen B-protokoll

Oppfølgingssaker

Eventuelt

➢ Ansattes representant ønsket diskusjon om avvikling av vervet «ansattes
representant». Saken tas opp igjen på neste kretsstyremøte.

Oppsummering
- Dato neste styremøte: onsdag 18. oktober 2017 kl 17.00 — 20.00
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