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PROTOKOLL KRETSSTYRET 0
~
~

KS-møte nr. 2/2019
Utsendelsesdato: 05.03.2019

Merknadsfrist: 12.03.2019

Møtetid: Tirsdag 26. februar kl. 16.30 —18.30, Møtested: Idrettens Hus og Skype

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:

Helen Skansen
(for Martin Hylland)

X

Org. sjef: Tina Thorsen (referent) X

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

Sak -07 Protokoll nr. 2/2018
Protokoll nr. 2/2019 er godkjent og underskrevet.

Sak -08 Konstituering
Mali Nyløkken og Helen Skansen skriver under protokoll fra dagens møte.

Sak -09 Status Interimsstyret prosjekt Innlandet (IPI)

Org. sjef informerte om prosessen hittil. Det har blitt gjennomført en
kompetansekartlegging, samt individuelle samtaler. Videre har administrasjonen hatt
en samling siden nyttår og har laget en plan for prosessen frem til sommeren. Denne
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planen inneholder felles adm. samlinger og prosess for utarbeidelse av
virksomhetsplan og organisasjonsplan. Administrasjonene jobber tett sammen
innenfor flere områder allerede.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak -10 100-års jubileum for Hedmark idrettskrets — status plan for markering

Markeringen er et fint ledd i vårt arbeid med synliggjøring, og enkelte org.ledd har
allerede etterspurt feiring.

Det er besluttet at dato for markering er torsdag 9. mai og det vil skje på Idrettens Hus
i Ottestad. Ledere i alle våre org.ledd vil bli invitert, samt Spinn, fylket,
idrettsrådgivere i kommuner, tidligere ansatte og komiteer/styrer.
Vi vil sende ut invitasjon med svarfrist som gjør at vi får god oversikt over antall
påmeldinger.
Innholdet vil bli en mix av litt historikk, litt informasjon om nå- og fremtids-
situasjonen, videofremvisning laget av ungdomsutvalget, samt litt underholdning.

Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning og godkjente videre arbeid med
markering. Det forutsettes at det legges frem endelig plan og budsjett for
markeringen når det er klart.

Sak -11 Idrettstinget 2019 — forberedelser og aktuelle saker

Det ble gitt en innledende orientering om tinget og tidsplan for invitasjon, påmelding,
offentliggjøring av saksliste, osv.
Oppfordrer alle til å gå inn via disse linkene, hvor alle innkomne forslag er publisert
samt litt mer info:
https://www. idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/forslag-til-idrettstinget/ 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/artikler/inkall ing-til-idrettstinget-
2019/

Vedtak:
Beslutning om hvem som representerer HIK på tinget blir avklart i neste
styremøte. Det settes av tid i styremøte den 9. mai til å gå gjennom sakene som
skal vedtas på Idrettstinget. Styremøte den 9. mai starter kl. 15.00.
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Sak -12 Eventuelt

• OL-søknad 2030
Forslag til vedtak — Idrettstinget 2019:
Utgreiing om det skal søkes om å få olympiske og paralympiske vinterleker til Norge i
2030.
Styreleder har fått en formell henvendelse fra Oppland IK om Hedmark IK stiller seg
bak dette vedtaket og er enige i det. Foreløpig har HIK ikke vært involvert i prosessen
eller i diskusjonene. Det kan derfor være vanskelig å ta stilling til det på nåværende
tidspunkt, og det er nødvendig med mer informasjon hvis HIK skal gi en
tilbakemelding på henvendelsen.

Vedtak:
HIK ikke vært involvert i prosessen eller i diskusjonene. Det er derfor vanskelig å ta
stilling til det på nåværende tidspunkt. HIK ønsker å bli involvert i det videre arbeidet
slik at vi kan stå samlet om ett forslag.

• Rapport fra Styrelederforum 13.02
Mali var representert fra HIK på Styrelederforum og ga en rapport tilbake fra den
samlingen.

• Div. representasjon (korte rapporter fra særkretsting m.v).
HIK er godt representert på mange årsmøter hos idrettsråd og kretsting for særkretser.
I tillegg til styret er administrasjonen tilstede på de fleste vi er invitert til.
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