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PROTOKOLL KRETSSTYRET

NORGES
IDRETTSFORBUND

Cir,.t:skrs-ts
~II 

KS-møte nr. 6/2018
Utsendelsesdato: 26. oktober 2018

Merknadsfrist: 2. november 2018

Møtetid: Tirsdag 23. oktober kl. 17.00 — 20.00 Møtested: Idrettens Hus, Ottestad

Til stede Forfall Ikke møtt

Leder: Tor Inge Martinsen X
Nestleder: Mali N Nyløkken X
Medlem: Morten Gustu X
Medlem: Bodil Krogh X
Medlem: Arnfinn Nes X

Medlem: Thomas Breen X
Varamedlem: Kristian Botten Pedersen X
Varamedlem: Jenni Indby X
Ansattes
representant:

Martin Hylland X

Org. sjef: Tina Thorsen (referent) X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

Sak -31 Protokoll nr. 5/2018
Protokoll nr. 5/2018 er godkjent og underskrevet.

Sak -32 Konstituering
Jenni Indby og Bodil Krogh skriver under protokoll fra dagens møte.

Sak -33 Økonomirapport
Økonomirapport med kommentarer pr juni/2018 var utsendt styret i forkant av møtet.
Det er god kontroll på økonomien og det er ikke avvik i forhold til budsjett.

Vedtak: Økonomirapport pr september 2018 tas til orientering.
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Sak -34 Status Interimsstyret prosjekt Innlandet (IPI)

Leder orienterte fra begge møtene i IPI etter forrige styremøte, 20. september og 16.
oktober:

- Det har blitt opprettet en felles lagringsplass for dokumenter og div i
regionaliseringsprosessen. Alle dokumenter skal bli lagret der. Styret i HIK
vil få tilgang til området etter hvert.

- Informerte om ambisjon ift Moderniseringsprosessen og et event felles svar
fra begge idrettskretsene sammen.

- Info om felles samling for administrasjonene i begge kretsene som ble
gjennomført 11. oktober. Viktig med slike tiltak i denne prosessen.

- Det er behov for en oversikt over nødvendig dokumenter som må
utarbeides ifm respektive kretsting i Hedmark og Oppland, samt
dokumenter til felles kretsting for sammenslåing. Oppland IK legger frem
en oversikt over dette i neste styremøte i IPI.

- Neste styremøte i IPI er 11. desember på Lillehammer.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak -35 Moderniseringsprosjektet — innspill og prosess

Prosjektleder redegjorde for hittil avklart prosess i perioden 28. oktober
(utsendelse av høringsutkast) — 2. desember (høringsfrist).

Følgende plan gjelder:
• 28. oktober — NIF: Utsendelse av høringsutkast
• 5. november — NIF: Dialog møte for særforbund og idrettskretser
• 5., 6., 7., 12., 13., og 14. nov — OIK: Infomøter med IR og IL Oppland
• 7., 8., 13., og 14. nov — HIK: Infomøter med IR og IL Hedmark
• 14. november: Frist for høringsinnspill fra idrettskretsstyret i HIK

til administrasjonen.
• 15. november — HIK/OIK: Infomøte med særkretser og regioner begge

fylker
• 21. november — felles styremøte HIK og OIK
• Det er ønskelig at vi leverer et felles høringssvar på vegne av begge

kretsene.

Vedtak:
Styret vedtok at frist for innspill til høringssvar til administrasjonen i HIK
er 14. november Deretter lages det et forslag som tas med til fellesmøte
21.november.
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Sak -36 Idrettshelga Innlandet 2018 — status

Martin orienterte om status for helgen. Det er god planlegging og alt er i rute. Det er ca
370 påmeldte, og det er veldig bra. Et viktig arrangement for kretsene og regionen. Det
vil bli utarbeidet en rapport etter arrangementet.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak -37 Idrettsrådssamlinger — status

Organisasjonssjef orienterte om idrettsrådsmøtene som ble gjennomført i 4 regioner i
september/oktober. Erfarer at det er nyttig at vi er ute og informerer om arbeidet vårt
og at vi får innspill/diskusjoner fra idrettsrådene, så det ble godt mottatt.

Det blir ny runde med regions-vise samlinger i november
(ifm Moderniseringsprosessen).

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak -38 Eventuelt

Kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og utvalg. 
Leder orienterte om mail fra NIF ang forslag på kandidater til Idrettsstyret og
lovbestemte komiteer og utvalg til Idrettstinget i 2019 som avholdes på Lillehammer
24. — 26 mai 2019. Styret ble bedt om å melde inn eventuelle innspill og kandidater.

Dialogmøte i NIF 5. november ang fremtidig organisering av norsk idrett. 
NIF inviterer til dialogmøte om fremtidig organisering av norsk idrett. Hensikten med
dialogmøtet er å skape en felles møteplass for gode diskusjoner, spørsmål, avklaringer
og ikke minst hjelpe hverandre slik at hvert organisasjonsledd kan gjennomføre gode
høringsprosesser.
Dato: 5. november
Tid: 16-20
Sted: Ullevål Stadion, Oslo

Mali N Nyløkken, sammen med org. sjef, deltar fra HIK.


