
PROTOKOLL KRETSSTYRET IDRETTSFORBUND
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KS-møte nr. 12/2017
Utsendelsesdato: 5. januar 2018

Merknadsfrist: 12. januar 2018

Møtetid: Onsdag 13.desember 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: Mali N. Nyløkken

(referent)
X

Varamedlem: Dag Meli X
Ansattes
representant:

Helen Skansen X

Org. sjef: Tina Thorsen X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-42 Protokoll nr. 11/2017
Det er ønskelig med noen endringer og presiseringer i protokoll nr. 11/2017, og endret
protokoll legges frem for godkjenning på første styremøte i 2018.

K-43 Org.sjefs orientering
Status drift/aktivitet
Org.sjef orienterte kort om følgende punkter:

Fordeling av Lokale aktivitetsmidler til idrettslagene i Hedmark
Fordeling av kompetansetilskudd til idrettskretser
Arbeidet med handlingsplaner for 2018 er godt i gang, og ferdigstilles når ny
klubbveileder starter januar 2018.
Ungdomshøring — Org.sjef følger opp saken
Org.sjef er invitert inn i moderniseringsprosjekt i NIF



fr Status møte med stortings- og fylkespolitikere
- Forslag på dato for møte: Primo februar 2018
Forslag til agenda ble diskutert. Det er ønskelig med en klar hedmarksprofil, med
fokus på kvalitet i barne- og ungdomsaktivitet i alle deler av fylket, gode
arrangementer, samhandling skole og idrett, idrettsrådsutvikling og se på muligheten
for regionale idrettsrådgivere.

Morten Gustu og Dag Andre Nilsen fremmer forslag til tema og tidspunkt til neste
styremøte.

i Status regionaliseringsprosess
Med henvisning til sak K-34 og K-39 om oppstart av regionaliseringsprosess er det
ønskelig å avvente aktiv handling av to grunner:
1. Det vil bli stor utskiftning av styrerepresentanter ved HIKs kretsting 2018.

Sittende styre ønsker av denne grunn å ikke legge føringer som binder nytt styre.
2. Moderniseringsprosjektet i NIF er igangsatt og vil få betydning for arbeidet med

regionaliseringsprosessen. NIF har gitt sin tilslutning til dette og anbefaler å vente
til etter kretstinget med å etablere et interimsstyre.

Styreleder tar kontakt med Oppland IK om et felles møte mellom styrene og
administrasjon for å diskutere fremdrift i regionaliseringsprosessen.

Beslutningssaker

K-44 Budsjett
Saken utsettes.

Vedtak: Behandling av budsjett 2018 utsettes til neste styremøte

Bigkusjonssaker

fr Miniseminar Idrettsgalla
I forbindelse med Idrettsgalla 6. januar 2018, inviterer Hedmark og Oppland
idrettskretser til idrettspolitisk seminar. Møteleder er Tom Svellet, Oppland
idrettskrets. Temaet regionaliseringsprosess er utarbeidet i samarbeid med Oppland
IK. Fylkes- og stortingspolitikere fra Hedmark inviteres.

fr Kretstinget 2018
1- dags kretsting — 21. april 2018
Forslag på dirigent — Styreleder følger opp
Valgkomiteen er godt i gang med sin prosess for å få inn nye personer til styret
Idrettsfaglig foredrag/påfyll — Administrasjonen følger opp
Administrasjonen sender ut innkalling medio januar 2018

Oppfillgingssaker



Eventuelt

Oppsummering
Dato for styremøter i 2018:
onsdag 24. januar
onsdag 28. februar
onsdag 21. mars

- Kretsting 21. april
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