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PROTOKOLL KRETSSTYRET OCI 

KS-mote nr. 5/2019 
Utsendelsesdato: 20.06.2019 

Merknadsfrist: 28.06.2019 

Motetid: Tirsdag 18. juni kl. 16.30 — 18.30, Motested: Idrettens Hus, Ottestad 

Til stede Forfall Ikke mott 

Leder: Tor Inge Martinsen X 
Nestleder: Mali N N lokken 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 -26 Protokoll nr. 4/2018 
Protokoll nr. 4/2019 er godkjent og underskrevet. 

Sak -27 Konstituering 
Jenni Indby og Arnfinn Nes skriver under protokoll fra dagens mote. 

Sak -28 Status prosjekt Innlandet (IPI) 

Styreleder og org. sjef orienterte om status for regionaliseringsprosessen. 
Administrasjonen har arbeidet over lenger tid fined Virksomhetsplanen og den skal 
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vwre klar for godkjenning i IPI styremote den 25. juni. Det har vwrt en veldig god 
prosess og man er enige om hovedomradene som IIK skal jobbe innenfor. Det skal 
ogsa vwre et skypemote med NIF HR for alle ansatte i idrettskretsene som er involvert 
i regionaliseringsprosess den 24. juni. 
Administrasjonen har avtalt en to dagers samling i august hvor handlingsplanen skal 
utarbeides. 
Org. sjef i HIK og OIK og leder av Olympiatoppen Innlandet skal ha mote med 
fylkeskommunen den 19. juni. 
Styret vil fa utsendt alle dokumenter sa snart de er ferdigstillet. 

Vedtak: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 

Sak -29 Idrettstinget 2019 

Styreleder gikk igjennom aktuelle saker som ble tatt opp/vedtatt pa idrettstinget i mai. 

Vedtak: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 

Sak -30 Tilskudd til idrettsrAdene ift Idrettshelga Innlandet 2019 

Prosjektgruppen for Idrettshelga Innlandet 2019 onsker a prioritere Idrettsradenes 
deltagelse pa arets arrangement ved a tilby et anleggsseminar som ser fremover mot 
2020 og den nye anleggspolitikken i norsk idrett. Vi haper a samle idrettsradene fra 
begge fylker sammen med de kommunale saksbehandlere i hver kommune. 
For a kunne sikre at idrettsradene har mulighet til a delta pa Idrettshelga, onsker vi a 
foresla for Kretsstyret i Hedmark Idrettskrets at alle idrettsrad tilknyttet idrettskretsen 
far okonomisk stone til en helpensjonspakke for fredag den 1. november til lordag 2. 
november. Helpensjonspakken bestar av dag pakke for fredag kveld og lordag 
formiddag (inkludert alle maltider), samt overnatting pa Scandic Hotell, Lillehammer 
fredag kveld. 

Vedtak: 
Styret vedtok a stotte oppholdsutgifter pa inntil to personer per idrettsradetet, 
under forutsetning at prisen er kr 1 595,- per person(helpensjon). Onsker 
idrettsrAdene A sende flere personer betaler de den kostnaden sely. 
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Sak -31 Endring i skattereglene for frikort 

HIK har i flere 5r utstedet adgangskort til idrettsarrangementer og dette kortet gjelder 
til alle idrettsarrangementer i Hedmark fylke hvor lag, kretser og forbund tilsluttet NIF 
enten er arrangor eller medarrangor. 

Mottakere av adgangskort fra HIK er: 
Kretsstyrets medlemmer og varamedlemmer, Komiteer/utvalg — medlemmer og 
varamedlemmer, Administrasjonen HIK, Fast ansatte i swrkretser/regioner pa Idrettens 
hus, Nettverksmedarbeidere HIK og iEresmedlemmer. 

NIFs frikort til idrettsarrangementer ble fra 1. januar 2019 en skattepliktig fordel og 
ordningen ble avviklet. Regjeringen har i ettertid gjort noen justeringer med tanke pa 
grensen for nar bruk av et frikort blir skattepliktig. Justeringene som er gjort vil ikke 
ha betydning for bruk av NIFs frikort, da dette er et kort som NIF ikke omsetter. NIF 
har derfor besluttet at ordningen skal avvikles. 

En del idrettskretser har egne frikort for arrangementer i eget fylke, deriblant Hedmark 
idrettskrets. Dersom idrettskretsene fortsatt benytter disse kortene, skal privat bruk 
innrapporteres som en skattepliktig fordel. Rapporteringen skjer pa e-post til HR-
avdelingen ved lonnsansvarlig/radgiver Jorunn Haugen 
(jorunn.haugen@idrettsforbundet.no) fire ganger i 5.ret, senest den 1. mars, 1. juni, 1. 
september og 1. desember. Tillitsvalgte som mottar slikt kort fra idrettskretsen, skal 
informere sin hovedarbeidsgiver dersom kortet benyttes privat. 

Endringen i skatteleggingen vil medfore merarbeid for bade idrettskrets og 
arbeidsgivere for de tillitsvalgte. 

Vedtak: 
Styret vedtok a avvikle ordningen for Hedmark idrettskrets, med umiddelbar 
virkning. 

Sak -32 Eventuelt 

Nasjonal idrettsradskonferanse 2019. 
Alle tillitsvalgte og ansatte i idrettsild onskes velkommen til Alesund 30. august — 1. 
september. 
Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets ser pa konferansen som en fin anledning 
til faglig og sosialt pafyll, samt nettverks- og relasjonsbygging. Vi sonderer onsket 
om felles transport for idrettsradene og vil sende ut invitasjon til dette den 20. juni. 

Moteplan 2. halvar for styret i HIK: 

• Torsdag 15. august kl. 16.30 
• Onsdag 25. september kl. 16.30 
• Torsdag 24. oktober kl. 16.30 


