
 
Referat 
styremøte nr 1 2015/2016 
 
Klubbhuset – Stange mandag 15. juni 2015 kl 18.30 – 20.45  
 
Tilstede: Mona Ripsrud, Lillian Arnesen, Oddbjørn Lund, Hilde Vrangsagen, Lars Erik Pedersen,  

Ingrid Nilsen, Jenny Ervik, Erik Julsrud 
 
Forfall:  Jon Sannerud 
 
Ikke tilstede: Robin Nicolai Gruben 
 
1) PROTOKOLL KRETSTING 2015 
- beretning på nettsiden, uten vedlegg 
- protokoll fra kretsting 2015 signert og sammen med revisjonsberetning på kretsens nettside 
- nytt styre på HSKs nettside, er lagt ut 
- kretsens vedtekter, datert mai 1999, på HSKs side som «Forslag til revisjon av HSKs lov», sendes sammen med 
referatet til gjennomlesning. Tas opp på ledermøtet til høsten. Sende til Hedmark Idrettskrets for gjennomgang og 
tilbakemelding på tilpasninger som må gjøres. 
 
2) KONSTITUERING 
I henhold til valg på kretsting 2015 ble det ikke valgt kasserer.  
- konstituering og oppnevning av kasserer, Jon Sannerud fører regnskapet 
- overlevering av regnskap, ansvarlig overfor banken og signering av utbetalinger 
- status hva er gjort/hva skal gjøres, kontakte Jenny hvis behov 
 
3) KONTAKTINFORMASJON 
Alle klubber må melde korrekt kontaktinformasjon som skal på kretsens hjemmeside, frist 22.6. 
Kretslag og regionlag, kontaktperson, oppdatert info til kretsens hjemmeside. Regionlaget OK. Kretslaget, frist 
22.6. 
 
4) INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT 
I henhold til vedtak på kretsting 19. mai 2015 ble kontingenten for 2016 fastsatt til kr 1.500,-. Faktureres i januar 
2016. 
 
5) FERDIGHETSMERKE 
Kretsen har egne ferdighetsmerker, kretsens ansvar. Merker/plaketter for 2015 er klare. 
Vurdere kravene til kretsmerke, kravene fra 2004. Gjennomgås og vurdere revidering av krav, forespør Magne 
Teigen. 
 
6) ANDRE OPPGAVER 
Aktuelle oppgaver: 
- YOG 2016, funksjonærer, siste frist 15.6. Sjekke aldersgrense 16 år og permisjonsregler 
- løp 2015/2016, kretsen arrangerer ingen NC eller nasjonale løp 
- kretsløp 2015/2016, ansvarlig klubb 
- kveldsløp 2015/2016, skøytekretsen er positive til at Skøyteakademiet kan delta, oppsett og påmelding 
- kretsrekorder, ansvarlig Roger Hagen 
- kurs dommere, startere, overdommere, forespørre autorisasjonsrådet v/ Jens Vasaasen 
- kretslag, ansvarlig, kontaktperson, rapportering 
- regionlag, ansvarlig, kontaktperson, rapportering 
- trenerutdanning, venter på NSFs trenerløype videre trinn 
 
7) EVENTUELT 
- Kort orientering fra NSFs ting  
- kunstis på Holt skøytebane, Kongsvinger kommune støtter ikke bevilgning til utbygging i perioden 2016-2019 
- refusjon fra YOG2016 kursutgifter, refusjon mottatt fra Hedmark Fylkeskommune 
- avtale NSF om honorar VM, følges opp 
- støtte kretslaget, iht. budsjett 
- støtte regionlaget, iht. budsjett 
- utøvere som har fått tilbud fra regionlaget har takket nei og har valgt Skøyteakademiet, Hedmark Skøytekrets 
støtter ikke utøvere på private lag 
- søknad til samling fra Storhamar IL uke 34, støttes iht. budsjett 
- høstens ledermøte 30. september på Børstad 
- neste styremøte fredag 14. august kl 18.30 i Vikingskipet 



 
GOD SOMMER!! 
 
Erik 
Sekretær 
 


