
 
Referat  
styremøte nr 1 2018/2019 

 
Klubbhuset – Stange tirsdag 5. juni 2018 kl 19.00-20.45  
 
Tilstede: Mona Ripsrud, Lillian Arnesen, Hege Mølstad, Eivind Røvde Solberg, Torild Hansen,  

Erik Julsrud 
 
Forfall:  Johs Wetten, Frida Eline Jensen, Hallgeir Engebråten, Lars Erik Pedersen   
 

1) PROTOKOLL KRETSTING 2018 
Mona ønsket det nye styret velkommen. 

Kort gjennomgang av økonomien for Nye Mjøsteam, følges opp i henhold til Protokoll fra kretstinget. 

- protokoll fra kretsting 2018 signert og sammen med revisjonsberetning legges på HSKs nettside. Eivind 

oversender til Erik. Oversendes til elena.rundhaug@gmail.com, ansvarlig Erik 

- nytt styre mm. på HSKs nettside, ansvarlig Erik  

- kontakte Hamar Rollerderby, ansvarlig Mona 

- kontakte Tynset IF Kretsting 2019, arrangør ok 

- oppfølging råd/møtestruktur Nye Mjøsteam, deltar fra HSK, Erik  

- Brønnøysundregistret, kontaktinformasjon, ansvarlig Erik 

 

2) KONSTITUERING. 
I henhold til valg på kretsting 2018 ble det ikke valgt kasserer og sekretær. 

- Hege Mølstad konstituert som kasserer 2018/2019 

- HSK benytter samme revisor i 2018/2019 

- Erik Julsrud konstituert som sekretær 2018/2019, ta kontakt med Lars Erik for overlevering av aktuelle 

dokumenter, ansvarlig Erik 

 

3) KONTAKTINFORMASJON 
Alle klubber må melde korrekt kontaktinformasjon som skal på kretsens hjemmeside, korrekt info sendes 

sekretæren (ejulsrud@outlook.com) senest 18.06.2018, ansvarlig klubbene.  

Kontaktpersoner Nye Mjøsteam er Bjørn Terje Andersen, bjoern-terje.andersen@hedmark.org, 91345080. 

 
3) MEDLEMSKONTINGENT 2018 
I henhold til vedtak på kretsting 2017 ble kontingenten for 2018 fastsatt til kr 1.500,-. Fakturert ok. 

 

4) SAMLINGER 
- kretssamlinger 2018-2019,  

- Mai måned, ingen samling 

- Juni måned, ingen samling 

- Juli 14-15. juli, kunstløp 

- 28.-29. juli, Stange SK 

- Primo september, Kongsvinger, forslag 

- Ultimo september, Nord Odal IL, forslag 

- November issamling, Hamar IL 

 

5) ANDRE OPPGAVER 
Aktuelle oppgaver: 

- WC 1.-3.2.2019, HSK ansvarlig for teknisk funksjonærstab, ansvarlig Ole Hermann Sørli 

- kretsløp 2018/2019, klubbenes ansvar 

- kveldsløp 2018/2019, oppnevne ansvarlig senere, egen sak på HSK ledermøte 

- kretsrekorder, forespørre Svenn Erik Ødegård, ansvarlig Mona 

- kurs dommere, startere, overdommere, spesielt dommerkurs (rekruttering nye funksjonærer), ansvarlig 

autorisasjonsrådet 

 
6) EVENTUELT 
- avtale NSF om honorar WC 2019, avklares, ansvarlig Erik 

- søknad HFy WC 2019, frist 1.12., følge opp NSF, ansvarlig Erik 

- søknad HFy LK 2019, ansvarlig Erik 

- teknisk arrangør LK 24.-25.2., kontaktperson Eivind, meddeles NSF, ansvarlig Mona 

- post-3 midler, ansvarlig Toril 

- 3. juni, åpning rulleskøytebana Prestberget, Mona tilstede 

- fra ledermøte hovedfokus på anlegg og rekuttering 
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- sesongen 2018/2019, klubbene oppfordres til å registrere alle løpere i klubben i lisensregistret, også rekrutter 
(gratis lisens for alle under 12 år, inkluderer forsikring), ansvarlig klubbene 
 
 

7) NESTE MØTE 
- neste møte 28.8. kl 18.30, Stange SK klubbhus 

- HSK ledermøte 26.9. kl 18.00 Stange SK klubbhus 
 
Erik 
Sekretær 
 
 
 
 
 


