
Referat  
styremøte nr 4 2014/2015 
 
Klubbhuset Stange torsdag 12. mars 2015 kl 18.30-21.15  
 
Tilstede: Mona Ripsrud, Lillian Arnesen, Jenny Ervik, Erik Julsrud 
  
Forfall:  Morten Sand, Oddbjørn Lund, Hilde Grøndahl, Ingrid Nilsen, Robin Nicolai Gruben 
 
Ikke tilstede: - 
 

 
1) SØKNAD OM MIDLER FRA YOG 
- mail fra Bjørn Ruud 
 

Hei til kunstløp og hurtigløp! 
I forbindelse med WC på skøyter, fikk Forbundet støtte til utdanning av  folk til frivillighula og noe på musikk. 
Nå er det 50 tusen til kunstløp og tilsvarende til bruk for hurtigløp. 
Håper dere finner gode måter å bruke dette på, så kan jeg gjerne hjelpe til å skrive søknadene. 

   
Mvh Bjørn 

 
Sende mail til Bjørn Ruud vedr. hurtigløp. For kunstløp er denne henvendelsen sendt til grenleder Lise Røsto Jensen. 
 
2) LM 2015 
- refusjon bankettbilletter for deltakerne, refundert klubbene i henhold til retningslinjer. 
- ingen jentelag på Lagtempo, klubbene må angi om deltagelse på Lagtempo. Må neste gang angis tydelig ved påmelding. 
 
3) FAKTURERING AV STARTKONTINGENT KVELDSLØP 
Ta kontakt med påmeldingsansvarlig for å få oversikt over deltagelse. 
 
4) INNKALLING TIL KRETSTING 
Kretsting 2015 arrangeres av Hamar IL, Hamar Idrettspark - Børstad, 19. mai kl 18.30. 
 
5) FORBEREDELSER TIL KRETSTING 
- utsendelse innkalling, sendes uke 16 til styret, klubber, valgkomiteen, autorisasjonsrådet 
 - innstilling til valg og valgkomite 

- forslag sendes styret v/leder innen 5. mai 
- fullmakter, sendes styret v/leder, innen 15. mai 

- beretning med rapport fra  
- kretsens rapport 
- kunstløp, rapport for Storhamar IL kunstløp, Hamar IL kunstløp, Kongsvinger Kunstløpsklubb,  
frist 5. mai 

 - rapport regionlag, frist 5. mai 
 - rapport kretslag, frist 5. mai 
 - rapport autorisasjonsråd, frist 5. mai 

- regnskap 2014, frist 5. mai 
- revisjonsberetning, frist 5. mai 
- budsjett 2015, forslag utarbeides av kasserer, behandles i styret 
- kontingent 2016, styrets forslag kr 2.500,- 

- styrets beretning sendes ut senest 10. mai 
  
6) EVENTUELT 
- Fakturaer som ønskes refundert må sendes kretsen uten unødvendige forsinkelser slik at posteringen skjer på riktig år 
- Tilskudd NSF vedr. EM 2014/ World Cup 2015, sjekkes med NSF 
- Henvendelse fra Hamar IL kunstløp vedr. Innlandsmesterskap kunstløp, viser til tidligere behandling. 
- Status kretslaget, orientering  
- Status regionlag, kort orientering 
- Kort info fra Mona om møte med Norsk Skøyteakademi v/ Leif Une Smeby, organisering av grupper og trenere 
- Oppstart Wang Toppidrett på Hamar høsten 2015 
- Brev fra Hamar IL vedr. trenersamlinger/deltagersamlinger tatt til orientering og kretsen er positive til initiativet 
- «Bli med å forme fremtidens Skøyteforbund», forslag sendes styret på høring 
- Planlegger et ledermøte juni 2015 
- Post-3 midler, mottatt kr 15.000, sjekke fordeling 
 
Erik 
Sekretær 
 


