Referat
styremøte nr 1 2014/2015
Hovemoen - Rena torsdag 5. juni 2014 kl 18.30 – 21.00
Tilstede:

Mona Ripsrud, Morten Sand, Oddbjørn Lund, Jenny Ervik, Erik Julsrud

Forfall:

Lillian Arnesen, Hilde Grøndahl, Robin Nicolai Gruben, Ingrid Nilsen
Svenn Erik Ødegaard

1) OVERLEVERING
- protokoll fra kretsting 13. mai 2014, protokollen ferdig, signert av Oddbjørn Lund og skal signeres av Randi
Nordli snarest mulig.
- regnskap pr. 31.12.2013, regnskapet ikke ferdigstilt. Overlevering skal skje innen 1.7. 2014.
- bilag og status regnskap 2014, regnskap føres fram til d.d. av Svenn Erik. Overlevering skal skje innen 1.7.
2014.
- avgått leder, Svenn Erik Ødegaard gjennomgår status og ny leder overtar aktuelle dokumenter. Overlevering
skal skje innen 1.7.2014.

2) KONSTITUERING
I henhold til vedtak på kretsting 13. mai 2014 ble det ikke valgt kasserer.
- oppnevning av kasserer, styret oppnevnte Jenny Ervik til å føre regnskap.
- føring av regnskap 2014 etter overlevering.
Det skal være et overleveringsmøte innen 1.7.2014, Svenn Erik, Jenny og Mona deltar.
- revisor, revisjonsberetning, styret forespør innen 1. august en autorisert revisor.

3) KONTAKTINFORMASJON
- Nettsiden er blitt ivaretatt av Gunnar Nygård, avklare snarest om han fremdeles kan gjøre dette.
- Alle klubber må melde oppdatering av kontaktinformasjon som skal på kretsens hjemmeside, oppdateringer
meldes Gunnar Nygård, gunnar@publikant.no.
- Kretslaget, kontaktperson og aktuell info oversendes kretsens hjemmeside v/ Gunnar Nygård,
gunnar@publikant.no.
- Region Innlandet, kontaktperson og aktuell info oversendes kretsens hjemmeside v/ Gunnar Nygård,
gunnar@publikant.no. Kontakte leder Jan Gulbrandsen.

4) INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT
I henhold til vedtak på kretsting 13. mai 2014 skal medlemskontingent etterfaktureres/faktureres og innbetales
snarest mulig.
- medlemskontingent 2013 faktureres snarest mulig, skal være klart innen 1.7.2014.
- medlemskontingent 2014 faktureres snarest mulig, skal være klart innen 1.7.2014. (inkl. Kongsvinger
kunstløpsklubb).
- medlemskontingent 2015, faktureres i januar 2015, kr 1.500 pr klubb.

5) INNBETALING AV STARTKONTINGENT KVELDSLØP
Startkontingent kveldsløp 2013/2014 faktureres snarest mulig, skal være klart innen 1.7.2014.

6) FERDIGHETSMERKE
Kretsen har egne ferdighetsmerkes, status for beholdning og betaling.
- administrering av ferdighetsmerker har blitt ivaretatt av Bertel Johansen, avklare snarest om han fremdeles kan
gjøre dette.
- avklare rutine for utdeling/utsendelse med Bertel.
- avklare rutine for betaling/fakturering til klubber med Bertel.

7) PRIORITERTE OPPGAVER
Kort diskusjon aktuelle og prioriterte oppgaver:
- YOG 2016 (grenleder Thorbjørn Sørli, thorbears@hotmail.com, thorbear@outlook.com)
- melde tilbake til YOG v/ Jostein Buraas jostein.buraas@lillehammer2016.no ny kretsleder.
- avtale mellom YOG2016 og Hedmark Skøytekrets, styret gir fullmakt til at Mona og Erik signerer
avtalen
- innspill i forbindelse med aktuelle løpere gitt til grenleder, deltok i møte på Lillehammer

- løp 2014/2015, WC 31.1.-1.2. (1500m, 3000m/5000m), rekrutteringsstevne for funksjonærer, kretsen tar
ansvaret for tekniske funksjonærer tilsvarende ved tidligere arrangementer. Melde tilbake til Bjørn Ruud. Ingen
NC.
- kretsløp 2014/2015, oppfordre klubbene til å arrangere kretsløp.
- KM 2014/2015, forespørre klubbene om de kan arrangere KM. Arrangere sammen med Oppland SK.
- kveldsløp 2014/2015, 4-5 kveldsløp, settes opp av kretsstyret og arrangører oppnevnes. Sak neste styremøte.
- funksjonæroversikt, klubbene sjekker og sender oppdaterte lister til Gunnar Nygård, gunnar@publikant.no, slik
at oversikten er oppdatert.
- kretsrekorder, forespørre Roger ansvarlig, meldes til Gunnar Nygård.
- Hedmarksnåla, oppdatere, nyhet på nettsida, forespørre Gunnar Nygård.
- kurs dommere, startere, overdommere, oppfordre klubbene til å melde behov og ønsker, frist 25 juni.
- kretslag, det er bevilget penger til samlinger hurtigløp og kunstløp. Det er laget et budsjett som ble tatt til
orientering og det er laget avtaler med trenere og løpere. Foreldrerådet rapporterer status til kretsstyret 3 ganger
ila. sesongen, september, januar og april. Sesongregnskap legges fram for kretsstyret etter endt sesong.
- regionlag, utarbeidet budsjett som ble tatt til orientering. Sesongregnskap legges fram for kretsstyret etter endt
sesong.
- trenerutdanning, Jonas Bekken, Ole Kristian Løkker Granli, Øyvind Grinden, trener-1 utdanning i mai.

7) EVENTUELT
•

•
•

Kretssamling, samling på Tynset, avlyst. Ny samling planlagt på Hamar 15.-16. juni, samkjøring m/ kunstløp,
Kunstløp arrangerer endags samling, Storhamar, Hamar IL, Kongsvinger kunstløpsklubb, Gjøvik
kunstløpsklubb og Lillehammer kunstløpsklubb. Samling på Hamar avlyst. Sand IF tar ansvaret for at
samlingen gjennomføres. Tilbakemelding til Sand IF.
Kretssamling 9.-10. august i Vikingskipet , i samarbeid med Martin (Hamar IL), ansvarlig Stange SK og
Hamar IL. Inviterer Landslaget.
Kretssamling i september på Kongsvinger.

Kopi av referat sendes også alle klubbene.
Invitere klubbene til ”høstmøte” i september/oktober.
Hva skal kretsen dekke av utdanning funksjonærer/trenere/ledere, sak på styremøte i august, Oddbjørn sjekker
hva som er søknadsberettiget fra Post-3 midler.
Neste styremøte, fredag 15. august, Vikingskipet, kl 19.00.

Sekretær

