
KRETSTING 2022  

Holt Stadion, Kongsvinger 24.05.2022 kl. 
18.30 

Dagsorden 
 

1. Åpning 

2. Konstituering 

• Godkjenning av innkalling 

• Godkjenning av delegater 

• Godkjenning av dagsorden 

• Valg av møteleder  

• Valg av sekretær 

• Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 

3. Årsberetning 2022 

• Styrets beretning 

• Autorisasjonsrådets beretning 

4. Regnskap 2021 

5. Fastsettelse av kontingent for 2022 

6. Budsjett 2022 

7. Innkommende forslag 

• Innkomne forslag 

8. Valg 

9. Utdeling av Hedmarksnåla 

10. Valg av utsendinger 

11. Neste års kretsting 

12. Avslutning 
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Til behandling med forslag til vedtak 
 
Sak 2 

Valg av møteleder  

Forslag til vedtak: Eivind R Solberg 

Valg av sekretær 

  Forslag til vedtak: Turid Engebråten 

Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 

  Forslag til vedtak:  

 

Sak 3 Årsberetning 2022 
Styrets beretning følger vedlagt og dekker styrets valgperiode 

 

 Forslag til vedtak:  Hedmark skøytekrets beretning godkjennes 

    Autorisasjonsrådets beretning tas til orientering 

 

Sak 4 HSK regnskap m/revisorberetning 
 Resultatregnskap m/revisjonsberetning og Balanse fremgår av eget vedlegg. 

Regnskapet er elektronisk signert via revisor. 

  

Forslag til vedtak:  Resultatregnskap og Balanseregnskap godkjennes 

    Revisjonsberetning tas til etterretning 

 

Sak 5 Fastsettelses av kontingent 
Kontingent til HSK har vært uforandret over flere år. Styret foreslår en økning av 
kontingent med NOK 500 pr år, fra NOK 1500 til NOK 2000. 

  
Forslag til vedtak: Kretstinget fastsetter ny kontingent til NOK 2000 pr år. 

 

Sak 6 Budsjett 2022 
 Forslag til budsjett 2022 for HSK følger vedlagt i eget vedlegg 

 

 Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett fastsettes for HSK i driftsåret 2022. 

 

Sak 7 Innkommende saker 
A. Revidert lov (vedtekter) for HSK jfr NIF lovnorm for særkretser 

Utkast til revidert lov for HSK i eget vedlegg.  
 

B. Revisjon av HSK Spesielle bestemmelser  
 
Utkast til reviderte «spesielle bestemmelser» i eget vedlegg. 
Endring i § 2, samt ny § 9. Gammel § 9 blir da § 10. 
Endringer er merket slik: 
Strøket tekst =gjennomstreket 
Ny tekst= understreket 
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Forslag til vedtak: Kretstinget vedtar ny lov for Hedmark skøytekrets. 

Forslag til vedtak: Kretstinget fastsetter HSK «Spesielle bestemmelser» iht Styrets 

forslag  
 

Sak 8 Valg 
Valg til verv i HSK skjer etter vedtektenes § 16, punkt 9. Valgkomiteen ble nedsatt på 
kretsting 2021 og ble tilskrevet av styret 25.april 2022.  
Valgkomiteen fremmer vedlagte innstilling på kandidater til valg. 
 
Forslag til vedtak:  

Sak 9 Utdeling av Hedmarksnåla 
Hedmarksnåla utdeles iht Spesielle bestemmelser §4 -  

«Hedmarksnåla kan tildeles tillitsvalgte personer for stort administrativt arbeid på kretsplan. 
Den kan også tildeles aktive, men da bare for seier i NM, EM, VM eller for erobring av 
olympisk medalje. Tildeling av Hedmarksnåla skjer etter enstemmig vedtak i fulltallig styre. 
Ingen kan tildeles Hedmarksnåla mer enn en gang. Hedmarksnåla skal overrekkes på det 
årlige kretsting, men om særlige grunner taler for det, kan dette fravikes. Den må da 
overrekkes etter avholdt kretsting.» 

 
Styret har i år fått inn forslag på to mottakere av Hedmarksnåla. Forslagene ble 
behandlet i styremøte 15. mai 2022 og styret vedtok å tildele begge tillitsvalgte 
Hedmarksnåla for «stort administrativt arbeid på kretsplan».  Styret vedtok samtidig 
å tildele Hedmarksnåla til Sander Eitrem (Nord-Odal IL) for Gullmedalje i NM senior 
Allround 2022.   

 
 

Sak 10 Valg av utsendinger 
HSK deltar i løpet av tingperioden på NSF ledermøte/Ting og Idrettskretsens ting. I 

praksis har styret behandlet og vedtatt utsendinger.  

Styret foreslår at tinget gir fullmakt til oppnevnelse av utsendinger iht lov og den 

konkrete situasjon. 

 

Forslag til vedtak: HSK kretsting gir styret fullmakt til å utpeke utsending(er) til 

skøyteting/NSF Ledermøter, ting Hedmark idrettskrets. 

 

Sak 11 Neste års kretsting 
 

Kretstinget skal avholdes innen utgangen av mai, jfr. vedtektene §13. 

 

Forslag til vedtak: Kretsting 2023 arrangeres av Hamar IL Kunstløp. 

 

Avslutning 
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