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PROTOKOLL KRETSSTYRET
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KS-møte nr. 1/2019
Utsendelsesdato: 17.01.2019

Merknadsfrist: 24.01.2019

Møtetid: Torsdag 10. januar kl. 16.30 — 18.30 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 -01 Protokoll nr. 1/2018
Protokoll nr. 7/2018 er godkjent og underskrevet.

Sak -02 Konstituering
Mali Nyløkken og Martin Hylland skriver under protokoll fra dagens møte.

Sak -03 Status Interimsstyret prosjekt Innlandet (IPI)

Styreleder redegjorde for prosessen hittil. Det har blitt gjennomført 5 møter og vi har
kommet godt i gang. Samarbeid fungerer fortsatt meget godt og vi har god framdrift.
Neste møte i IPI er 30. januar på Idrettens Hus, Ottestad.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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Sak -04 100-års jubileum for Hedmark idrettskrets — plan for markering

Hedmark idrettskrets fyller 100 år 3. mai i 2019, og styret ble utfordret ift hva som kan
være en god markering av dette jubileet.

Det er ønskelig med markering, men det bør være nøktern. Det ble diskutert flere
alternativer men det ble ikke besluttet noe endelig konsept. Styret ville gjerne at det
utarbeides forslag på tid, sted, omfang, innhold og invitasjonsliste.

Vedtak:
Administrasjonen legger frem et forslag, i henhold til krav over, som sendes ut på
mail. Styret beslutter med bakgrunn i utsendte forslag.
Mali blir med i arrangementskomiteen fra styret.

Sak -05 Evaluering av 2018 og gjennomgang av hovedoppgaver for kretsen i 2019

Styreleder innledet med sine tanker for året som har gått og for 2019, og org. sjef
orienterte om hovedområder som er viktige for styret i 2019.
Styret tok deretter et tilbakeblikk på 2018 og evaluerte arbeidet frem til nyttår. De var
godt fornøyd med både administrasjonen og styret sitt arbeid, og konkluderte med at
idrettskretsen jobber både bredt og mangfoldig.
Målsetningen med gjennomgangen var å definere og prioritere oppgaver og ansvar for
styret i 2019.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning og innspillene tas med videre til neste
styremøte. I neste styremøte besluttes hvilke hovedområder styret skal prioritere
i 2019.

Sak -06 Eventuelt

Morten Gustu vil gjerne invitere alle til den nye Tekna Park på Koppang. Dette er en
helt ny aktivitetspark og er skapt mye gjennom dugnadsjobbing. Parken skal være et
lav-terskel tilbud til barnehager, skoler og barne-familier.

Vedtak:
Morten finner en dato for et besøk og sender ut invitasjon til styret.
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