Referat
styremøte nr 2 2014/2015
Hovemoen - Rena torsdag 15. august 2014 kl 19.00 – 21.45
Tilstede:

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

Forfall:

Robin Nicolai Gruben, Ingrid Nilsen

Ikke tilstede:

Lillian Arnesen, Hilde Grøndahl

1) GJENNOMGANG REFERAT FRA MØTE 5. JUNI
Oppfølgingspunkter:
- Protokoll ikke ferdig og ikke signert, følges opp.
- Regnskap overlevert, banksigneringer mangler, følges opp.
- Avtale inngås med revisor.
- Oppdatert kontaktinfo.
- Kretslag, oppdatere info.
- Ferdighetsmerker, følges opp.

2) ØKONOMISK DEKNING AV EVENTUELLE UNDERSKUDD ARRANGEMENTER
- Styret diskuterte retningslinjer for hva kretsen kan dekke ifm. arrangementer:
- klubber kan søke om tilskudd etter fremlagt regnskap, inntil kr 10.000 kan bevilges til NM
- klubber kan søke om tilskudd etter fremlagt regnskap, inntil kr 5.000 kan bevilges til NorgesCup
- Hamar IL skøyter har søkt om dekning av underskudd for NC-finalen hurtigløp 2014, ref. beslutning i
ovenstående punkt, be om spesifisering av utgifter.
- Stange SK har søkt om dekning av eventuelt underskudd NC-finalen hurtigløp 2015, ref. beslutning i
ovenstående punkt, tilbakemelding.
- Søknad fra Ole Bjørnsmoen:
- HSK gir økonomisk støtte til Kretslaget og Regionlaget
- Regionlagets hovedtrener er ansvarlig for uttak av løpere til Regionlaget
- HSK dekker egenandelen for internasjonal representasjon ved uttak fra NSF
- HSK bevilger ikke støtte ifm. søknaden fra Ole Bjørnsmoen, tilbakemelding.
- Hva skal kretsen dekke av trenerkurs og andre kurs, se for øvrig sak 6.
- HSK dekker egne arrangementer
- HSK dekker inntil kr 5000, med dokumenterte bilag.

3) KVELDSLØP
- Kveldsløp 2014/2015, antall løp, dato, klasser og distanser.
- 5 kveldsløp, mandager kl 18.00-20.00, tom. jr. C, 500/1000, 500/1500, 500/3000
- kun løpere fra HSK, OSK, Eidsvold TF kan delta
- arrangørklubbene kan ha med alle løpere hvis det er plass, eldre løpere fra øvrige klubber hvis det er
plass
- Utarbeide konsept for kveldsløp 2014/2015.

4) ARRANGØR KM 2015
- Oppnevne arrangør KM (eventuelt sammen med Oppland SK)
- forslag 21. februar med sprintdistanser
- forespørre OSK om samarbeid, arrangør

5) WORLD CUP
- WC 31.1.-1.2. 2015 (1500m, 3000m/5000m, LT).
- Kretsen stiller med tekniske funksjonærer.
- forespørre Ole Herman Sørli om å ta ansvaret for funksjonærene.

6) POST 3 MIDLER
- Oddbjørn redegjorde for muligheter og fremgangsmåte/rutiner.
Viste til utlysning og ulike aktiviteter å søke tilskudd til, prioriterte aktiviteter iht. retningslinjer.
Klubbene oppfordres til å søke om tilskudd til aktuelle tiltak/aktiviteter.
Søke om tilskudd til kretssamlinger 2014.

7) EVENTUELT
- Nettside, redaktør/verktøy, avventes.

- Begravelse Berthel Johansen, gavekort fra HSK.
- Kretsmøte med klubbene, torsdag 02.10.2014, kl 18.00, klubbhuset Stange Idrettspark
- egen innkalling sendes 22. september
- klubber sender forslag til saker som ønskes tatt opp innen 15. september til Mona (a-h-rips@frisurf.no)
- agenda settes opp.
Nytt styremøte er ikke berammet.

Sekretær

