Kretsting 2011
Tynset, 7. mai 2011

PROTOKOLL
Til stede
Fra styret:

Svenn Erik Ødegaard, Arne Inge Næss, Tom-Einar Grinden, Berthel Johansen
og Gunnar Nygård

Fra klubbene: Oddbjørn Lund og Morten Johansen (Tynset), Mona Ripsrud og Jens Vasaasen (Stange),
Espen Bothner og Ole Jonny Bunes (Sand), Trond Rune Løvstad (Kongsvinger)

1) Åpning
Svenn Erik Ødegaard erklærte tingforhandlingene for åpnet. Bjørn Dalby, Bjørn Røsten og Magne Nordli,
som døde i 2010, ble minnet med ett minutts stillhet. Svenn Erik leste opp hilsningsbrev fra
generalsekretær Nils Einar Aas og president Vibecke Sørensen i Norges Skøyteforbund. De takket blant
skøytekretsen for godt samarbeid og ønsket lykke til med den nye regionsatsingen og øvrige
utfordringer.

2) Konstituering
a) Møteleder og sekretær: hhv Svenn Erik Ødegaard og Gunnar Nygård ble foreslått og enstemmig valgt.
b) Godkjenning av representanter: 12 stemmeberettigede; alle enstemmig godkjent.
c) Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Mona Ripsrud og Espen Bothner ble foreslått og
enstemmig valgt.

3) Årsberetning 2010
Svenn Erik gikk gjennom beretningen. Under punktet «banesituasjon hurtigløp» ble status for
Vikingskipet og situasjonen på Hamar, samt planene for kunstisbane i Kongsvinger, drøftet. Svenn Erik
kommenterte videre samarbeidet omkring det nye tidtakersystemet i Vikingskipet, som nå fungerer bra,
selv om det fortsatt må arbeides med ytterligere forbedringer. Jens orienterte om autorisasjonsutvalgets
arbeid med oppdatering av funksjonærlistene. Svenn Erik roste klubbene for godt rekrutteringsarbeid og
presiserte at grunnlaget for rekruttering må legges i nærmiljøet, og at det er viktig å holde anleggene ved
like og helst bygge flere, gjerne i kommuner hvor det nå ikke er skøyteaktivitet. Ellers framkom det
positive kommentarer til løpernes prestasjoner i LM hurtigløp, samt til den store deltakelsen i finalen i
Vikingløpet i Heerenveen.
Etter et par mindre justeringer og tilføyelser ble beretningen enstemmig godkjent og vedlagt
protokollen.

4) Regnskap 2010
Tinget sluttet seg enstemmig til revisors anbefaling om å godkjenne regnskapet.

5) Fastsettelse av kontingent for 2011
Styrets forslag: Kontingenten settes til kr 1000 for 2011. Enstemmig vedtatt.

6) Innkomne forslag
a) Funksjonærer hurtigløp
Forslag fra Stange SpK:
Klubbene i HSK må henstilles til å rekruttere funksjonærer til skøyteløp, spesielt overdommere og
startere til nivå 3 og nivå 2.
Begrunnelse: Ifølge NSFs oversikt har Hedmark Skøytekrets nå 3 overdommere nivå 2 (dyktige), men det
burde vært flere; 3 startere nivå 2 (inklusive Tommy Slettvold som ønskes reautorisert), men det burde
vært flere; 5 overdommere nivå 3, det reelle tallet er sannsynligvis 2, det burde vært 5-6 stk; samt 3
startere nivå 3, det reelle tallet burde vært det dobbelte. Vi håper at dette er en utfordring som
klubbene i HSK kan ta tak i og gjøre noe med. Utvidet istid i Vikingskipet er også en utfordring ift. flere
arrangementer. Det er enkelt å sette konkrete mål og følge opp ift. målene som settes.



Styrets innstilling:
Forslaget støttes. Autorisasjonsutvalget bes iverksette nødvendige tiltak.
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Det er ønskelig med et funksjonærkurs under sommerisen.
Klubbene oppfordres til å inspirere sine funksjonærer til å ta starter- og dommerutdanning.

b) Aktivitet i Vikingskipet
Forslag fra Stange SpK:
HSK med klubbene oppfordres til å være en pådriver for å få opp aktivitetsnivået på is-aktiviteter slik
at Vikingskipet fremstår som en flerbruks ishall.
Begrunnelse: Det blir langt mer istid i Vikingskipet fra og med sesongen 2011/2012. Det må være en
målsetting at istiden benyttes til mange ulike is-aktiviteter. Denne utfordringen må klubbene og HSK
engasjere seg i og komme med forslag til aktiviteter, organisering og ansvar. Det må samarbeides videre
med klubber i OSK og AOSK.



Styrets innstilling: Forslaget støttes. Kretsstyret og klubbene vurderer konkrete planer som
legges fram for ledermøtet til høsten.
Vedtak: Enstemmig bifalt.

c) Langløp
Innspill fra valgkomiteen v/Anne Bjørnsmoen:
Steinar Kroken går av som langløpskontakt, og da er det sikkert lurt å drøfte hva vi i kretsen vil med
langløp. Nå som Mjøsløpet fanger rimelig god respons, er det muligheter for å øke interessen og finne
flere muligheter for arrangementer.



Styrets innstilling: Innspillet legges fram for tinget til drøfting.
Vedtak: En styrerepresentant får langløp som spesielt ansvarsområde. Enstemmig bifalt.

d) Økonomi/regnskap
Forslag fra kretsstyret:
Kasserers funksjoner overføres til et regnskapskontor. Det nye styret gis fullmakt til å inngå
nødvendige avtaler. Kr 10.000 settes av på budsjettet til formålet.
Begrunnelse: Arne Inge Næss ønsker ikke gjenvalg som kasserer. Valgkomiteen har ikke klart å finne
noen ny kandidat. Samtidig registrerer styret at myndigheter, banker og revisorer stiller stadig strengere

krav til økonomistyring og regnskapsførsel; blant annet må skøytekretsen nå innmeldes i
Brønnøysundregisteret. Etter styrets oppfatning vil det gi både økt trygghet og store praktiske fordeler å
overlate kassererfunksjonen til profesjonelle.


Vedtak: Enstemmig bifalt.

7) Budsjett 2011
Etter forslag fra Mona Ripsrud ble posten «Utgifter KM-premier» økt med kr. 5000, samtidig som posten
«Startkontingent KM» ble økt med samme sum. Deretter ble det framlagte budsjettet, med et
underskudd på 34.345 kroner, enstemmig godkjent.

8) Valg
STYRE
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Ungdomskontakt:
Ungdomskontakt vara:

Svenn Erik Ødegaard, Sand IF
Lillian Arnesen, Storhamar IL
Gunnar Nygård, Sand IF
Berthel Johansen, Kongsvinger SK
Hilde Grøndahl, Storhamar IL
Tom-Einar Grinden, Sand IF
Jens Vasaasen, Stange SK
oppnevnes av styret
Even Johansen, Tynset IF
Ann-Julie Arnesen, Storhamar IL

gjenvalg, 1 år
gjenvalg, 1 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg, 2 år
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

AUTORISASJONSUTVALG
Leder:
Ole Hermann Sørli, Kongsvinger SK
Medlem:
Jens Vasaasen, Stange SK
Ressursperson:
Even Nygård, Sand IF

ikke på valg
gjenvalg, 2 år
gjenvalg, 2 år

LANGLØPSKONTAKT

Jens Vasaasen, Stange SpK

ny, 1 år

KUNSTLØPSKONTAKT

Lillian Arnesen, Storhamar IL

ikke på valg

REVISJONSUTVALG
Medlem
Medlem

Tone Sørli, Kongsvinger SK
oppnevnes av styret

ikke på valg

VALGKOMITÉ
Leder:
Medlem:
Medlem:

Anne Bjørnsmoen, Tynset IF
Stein Gruben, Sand IF
oppnevnes av styret

gjenvalg, 1 år
ny, 2 år

Samtlige valg skjedde ved akklamasjon.

9) Valg av utsendinger
Svenn Erik Ødegaard (hurtigløp) og Lillian Arnesen (evt. Hilde Grøndahl) ble foreslått og enstemmig valgt
som kretsens representanter til skøyteforbundets ting på Hamar 27. – 29. mai.

10) Neste års kretsting
Trond Løvstad inviterte til ting i Kongsvinger i månedsskiftet april/mai 2012.

11) Avslutning
Gjenvalgt kretsleder Svenn Erik takket for tilliten. Han uttrykte stor glede over det store arbeidet som
legges ned i klubbene.
– HSK er en av landets aller beste klubber når det gjelder rekruttering og løpere i yngre årsklasser. Det er
mange dyktige folk i klubbene, men vi må tenke kreativt for å utvikle oss videre, sa han.
Avslutningsvis overrakte Svenn Erik blomster og takket avtroppende kasserer Arne Inge Næss for
innsatsen, og han takket tynsetingene for vertskapet.

Tinget hevet.

Gunnar Nygård
referent

Protokollen godkjennes.
Mona Ripsrud
(sign)

Espen Bothner
(sign)

