Referat
styremøte nr. 1 2016/2017
Klubbhuset – Stange, mandag 20. juni 2016 kl. 18.00 – 20.00
Tilstede:

Mona Ripsrud, Lars Erik Pedersen, Hege Mølstad, Hallgeir Engebråten

Forfall:		

Lillian Arnesen, Ida Høiby, Hilde Vrangsagen, Johs Wetten og Frida Eline Jensen

1) PROTOKOLL KRETSTING 2016

- Beretning ligger på HSKs nettside.
- Protokoll fra kretsting 2016 ligger på HSKs nettside.
- Nytt styre ligger på HSKs nettside.
- Kretsens vedtekter, vedtatt på kretstinget 19. mai og godkjent av Norges Skøyteforbund, lovkomiteen, 30. mai ligger på HSKs
nettside.
- Kretstinget kan, som tidligere, avholdes i slutten av mai. Kretsen omfattes ikke av det samme regelendringene som klubbene på
dette området. Dette er godkjent av høyere instans.
- HSKs Spesielle bestemmelser ligger på HSKs nettside (eget dokument).

2) KONSTITUERING

I henhold til valg på kretsting 2016 ble det ikke valgt sekretær og kasserer.
- Lars Erik Pedersen ble konstituert og oppnevnt som sekretær.
- Hege Mølstad ble konstituert og oppnevnt som kasserer.
- Overlevering av regnskap, ansvarlig overfor banken og signering av utbetalinger, samt gjennomgang av medlemskontingenter,
ansv. Mona, Jon og Hege

3) KONTAKTINFORMASJON

Alle klubber må melde inn sitt nye styre med korrekt kontaktinformasjon og utvalgt kontaktperson, til HSKs styre. ansv.klubb, frist
01.07
Oppdatert informasjon for kontaktperson regionlag, ansv.Mona

4) OPPDATERING AV SPESIELLE BESTEMMELSER / LEDERMØTE

I henhold til behandling på kretstinget skal reviderte HSKs Spesielle bestemmelser legges fram på kretsens Ledermøte høsten
2016. Styret utarbeider et nytt forslag som sendes til klubbene i forkant av ledermøtet. Ledermøtet blir avholdt onsdag
28.september på Klubbhuset i Stange. Det vil bli gitt nærmere informasjon om tidspunkt.

5) REFUSJON AV EGENANDELER

I henhold til diskusjon på kretstinget skal det utredes og legge fram for kretsens ledermøte 2016 rutiner for refusjon av utgifter
for deltagelse i Internasjonale mesterskap, World Cup og Landskamper for junior og senior for sesongen 2016/2017. Dette er
egenandeler fra NSF. Dette vil bli behandlet på neste styremøte.

6) INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT

I henhold til vedtak på kretsting 19. mai 2016 ble kontingenten for 2017 fastsatt til kr 1.500,-. Kontingent for 2017 blir sendt til
klubbene i januar 2017. ansv. Hege

7) FERDIGHETSMERKE

Kretsen har egne ferdighetsmerker. Disse er bestilt og klare for henting. ansv. Mona
.

8) ANDRE OPPGAVER

Aktuelle oppgaver:
- Løp 2016/2017, kretsen arrangerer ingen NC eller nasjonale løp
- Kretsløp 2016/2017, ansv. klubb
- Kveldsløp 2016/2017, oppnevne ansvarlig for påmelding på neste styremøte. Det blir tatt kontakt med Vikingskipet, mandager
(18-20), tre løp før jul og to løp etter jul, ansv. Mona
- Kretsrekorder, ansv. Sven Erik Ødegård
- Kurs dommere, startere, overdommere, ansv. autorisasjonsrådet, Mona tar kontakt
- Regionlag, ansvarlig kontaktperson, rapportering, ansv. Mona tar kontakt
- Kretssamlinger 2016 – I hurtigløp er det avholdt en samling på Sand. Kongsvinger skal ha neste samling til høsten. Tynset har
fått forespørsel om den siste samlingen, men ikke svart på henvendelsen, ansv.Mona I kunstløp skal det avholdes tre samlinger til

høsten fordelt på de tre kunstløpklubbene i kretsen, ansv.Lars Erik
- Trenerutdanning – Jonas Bekken har fullført sin trenerutdanning og fått dekket dette av kretsen. Kretsen bør jobbe videre med å
stimuleres til at flere ønsker å ta trenerutdanning.
- Søknad Hedmark Fylkeskommune om midler, ansv. Mona/Lars Erik
- Post 3 midler har søknadsfrist i desember. Dette blir behandlet på neste styremøte.

6) EVENTUELT

- Det er signert en avtale med NSF om honorar for VM 2017 pålydende 63 000,-.

HSK styre
Lars Erik Pedersen
Sekretær
laerpe@online.no / 91716159

