
Protokoll 

Hedmark skøytekrets kretsting 2018 

Sand, Nord Odal 23. mai 2018 

l . Åpning 

Tore Fløiten, Nord Odal IF ønsket kretstinget velkommen til Prestberget. 

Åpning av tinget ved Leder Mona Ripsrud 

(Leder foretok opprop) 

2. Konstituering 

a. Innkalling kunngjort på HSK ~.je 11 Ti_>~-:J,-: , 1· , kall ing sendt på mail til klubbene. 

Det ble oppdaget at det var korn mun,<;(!•: to r J,, f:: unkt for oppstart ting, klubbene 

mottok mail 22.mai der korrekt t idspur:~• ':-i:. pr2sisert. 

Innkalling godkjent 

b. Godkjenning delegater 

Etter opprop; 10 delegater hvorav 4 fra styret. 

Svenn Erik Ødegård, NSF, godkjent som observatør under tinget 

Delegater godkjent 

c. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden iht utsendte møtepapirer 

Dagsorden godkjent 

d. Valg av møteleder 

Mona Ripsrud valgt 

e. Valg av sekretær 

Eivind Røvde Solberg valgt 

f. Valg av 2 protokollsignater 

Følgende valgt: 

Camilla Skjerpen, Kongsvinger skøyteklubb 
Vegard Nyborg Nord Odal 

3. Årsberetning 2018 

Årsberetninger sendt ut med møtepapirer. Kort gjennomgang av møteleder. 
Kort ordskifte. 

Kommentarer til Tillitsverv/funksjoner i NSF: 



Jens Vasaasen er leder NSF valgkomite og uteglemt Oddbjørn Ervik som vara til NSF 

Domsutvalg. 

For øvrig intet. 
Årsberetning 2018 Godkjent 

4. Regnskap 2017 

Kort gjennomgang av regnskap og balanse. Revisorberetning lagt frem for t inget. 

Regnskap godkjent uten kommentarer. 

5. Fastsetteise av kontingent 

Styret innstiller på uendret kontingent, 1500 Kr. 

Styrets forslag vedtatt 

6. lnnkommende forslag 

Det foreligger til tingbehandling søknad fra Nye Mjøsteam på økonomisk støtte på 100 000,

Styret anmodet kretstinget om at denne saken behandles etter sak 7 - Budsjett 2018 

Tinget aksepterer en slik tilnærming 

7. Budsjett 2018 

Styret legger frem budsjett for 2018 som viser et dnftsmessig underskudd på 70 000,-. 
Underskuddet fremk0ommer som en komb1r.:1s:cn ;: , :ave i:,ntekter pga ingen 

inntektsgivende arrangementer i året og Økte utiittt>r ti! representasjon for kretsens løpere 
både nasjonalt og internasjonalt. 

Styret foreslår å dekke underskuddet på drifte n ved egenkapital som over t id er blitt relativ 

sterk pga kretsens inntekter ifm arrangementer i Vikingskipet. 

Tingen hadde en kort diskusjon og understreket at dette ikke var en god situasjon hvis det 

gjentok seg over flere år. Styret understreket at dette var de bevisste og ville følge 

situasjonen nøye. 

Vedtak: Budsjett 2018 vedtatt 

Med henvisning til sak 6 ble da søknaden fra Nye Mjøsteam behandlet. 

Styret la frem sin innstilling til søknaden, støtte med 50 000, forutsatt at dette beløpet ble 

engangsbevilget fra egenkapital. 

Tinget diskuterte saken der Bjørn Terje Andersen redegjorde for ambisjoner og aktivitet i Nye 

Mjøsteam. Tinget er meget positiv til det arbeidet som gjøres og ser på Nye Mjøsteam som 

en viktig bidragsyter i å utvikle utøvere i Hedmark skøytekrets. Tinget underst reket verdien 

av kontakten med klubbene, dette ble understreket i fjor på t inget og ble forsterket i 
diskusjonen. 

Nye Mjøsteam har løpere fra andre kretser pga utspringet fra Wang på Hamar. 

Tinget stiller seg bak styrets forslag i saken. l t illegg forventes det at Nye Mjøsteam tar 

kontakt med de kretser som har løpere med og undersøker om økonomisk støtte fra disse 



kretsene også . Videre understreker tinget sin forventning om at Rådet for nye Mjøsteam 

videreutvikles for å sikre dialogen med klubbene i HSK. 

Vedtak: 

Hedmark skøytekrets bevilger, etter søknad, 50 000,- til Nye Mjøsteam for sesongen 

2018/2019. Beløpet tas fra HSK egenkapital. 

Det skal søkes økonomisk støtte fra andre kretser med løpere i Nye Mjøsteam. 

Rådet skal videreutvikles og ivareta behovet for dialog med klubbene i HSK. 
HSK skal være representert i Rådet. 

8. Valg 

Leder valgkomiteen Tore Fløiten redegjorde for valgkomiteens arbeid. 

Valgt sekretær til styret, Lars Erik Pedersen har bedt om avløsning ett år før valgperiodens 

utløp. Styret har innstilt på dette. Valgkomiteen har funnet en kandidatsom går inn i 

valgperioden. 

Valg gjennomføres iht HSK lover. 

Leder velges for seg, valgkomiteen innst iller t i! gjenvalg på Mona Ripsrud. 

Mona Ripsrud valgt ved akklamasjon. 

Øvrige styremedlemmer, varamedlen\ ;1n'.:'.'.lC,~ :;re;., ·t.'sentanter samt kontakt personer 

innstilles iht vedlegg. 

Alle valgt ved akklamasjon. 

9. Utdeling av Hedmarks nåla 

Leder HSK sa noen velvalgte ord til årets mottaker. 

Hallgeir Engebråthen tildeles Hedmarksnåla for Gull i junior- NM Allround 

Leder HSK ga ordet til NSF representant, Sven Erik Ødegård. 

Han redegjorde kort for NSF distansemerke som krever oppnådd en bestemt poengsum i 

liten firkant? for merket i hhv bronse, sølv eller gul l. 

NSF distansemerke i Sølv tildeles Hallgeir Engebråthen. 

10. Valg av HSK rep t il NSF ledermøte 2018 

Mona Ripsrud og Lillian Arnesen velges som HSK representanter. 

11. Neste års kretsting. 

Vedtak: Styret i HSK undersøker om Tynset IF kan være vertskap for kretsting 2019. 

Tradisjonen tilsier at dette da gjennomføres på en lørdag. 



Leder Hedmark skøytekrets takket tinget for fornyet tillit, takket Nord Odal for vertskapet og hevet 

tingets forhandlinger kl 2020. 

Kongsvinger 11. juni 2018 

C~l?0 
Eivind Røvde Solberg 

Referent 

Gmvu._ s I l¼'"'I---
Camilla Skjerpen { f 

l ~ 


