Referat
styremøte nr. 2 2016/2017
Klubbhuset – Stange onsdag 24. august 2016 kl 18.30
Tilstede:

Mona Ripsrud, Lillian Arnesen, Lars Erik Pedersen, Hege Mølstad, Ida Høiby,
Hilde Vrangsagen, Johs Wetten, Frida Eline Jensen, Hallgeir Engebråten

1) GODKJENNING AV REFERAT STYREMØTE NR.1.
Referat ble godkjent med følgende kommentar:
Det blir gjennomført kun to kretslagssamlinger i hurtigløp; mot tre planlagte.

2) KRETSLEDERMØTE
Avholdes på klubbhuset på Stange onsdag 29. september. Invitasjon og saksliste vil bli sendt
ut innen kort tid.

3) KRETSMESTERSKAP HURTIGLØP
Det blir forsøkt å finne en egen helg for KM. Skulle dette ikke la seg gjennomføre ønsker
kretsen å legge dette samtidig med Odalsskøyta. Dette blir tatt opp på ledermøtet.

4) OPPDATERING AV SPESIELLE BESTEMMELSER
Revidering av disse bestemmelsene er behandlet på styremøtet. Forslag til revidering sendes
som eget vedlegg sammen med invitasjon til ledermøtet.
Det er også ønske om å ha en egen kretsmedalje felles for hurtigløp og kunstløp.

5) REFUSJON AV EGENANDELER
Kretsens forslag for refusjon av utgifter for deltagelse i Internasjonale mesterskap, World Cup og
Landskamper for junior og senior for sesongen 2016/2017 er at kretsen dekker 50% av egenandelen
inntil et maksimalt beløp på 6000,- . Dette behandles på ledermøtet.

6) KVELDSLØP
Det vil bli kveldsløp i Vikingskipet på mandager fra kl.18-20. Hamar kommune og HOA har i år innført
timespris på denne type arrangenment for inneværende år på 1000,- Kretsen legger opp til 4 kveldsløp.
Mona tar kontakt med Hans Johansen om han kan være ansvarlig for påmelding til kveldsløp. Mona
sjekker aktuelle datoer med HOA.

7) POST 3 MIDLER
Ida Høiby tar ansvar for dette og kontakter Oddbjørn Lund som har hatt dette tidligere. Frist er
1.desember.

8) NETTSIDE
Alle i styret har ett ansvar for å få inn saker til kretsens side. Klubbene melder inn til kretsen
om de mener noe bør være med på denne siden. Elena Brenden Rundhaug, Storhamar
kunstløp administrer denne siden.

9) KRETSSAMLINGER KUNSTLØP
Alle tre kunstløpklubbene i kretsen arrangerer samling i løpet av høsten. SIL legger sin til høstferien.
Kongsvinger og HIL har ikke fastsatt dato.

10) Eventuelt
•
•

•

Det er kretssamling i hurtigløp 17. og 18.september på Kongsvinger.
Den ubrukte posten i budsjettet som var tiltenkt siste kretslagssamling i hurtigløp ønskes
benyttet opp mot breddetiltak/rekruttering. Klubber kan søke på disse midlene mot å skissere
ett innhold. Her må man tenke et opplegg som trekker flere enn klubbens egne løpere. Frist
15.september.
Sak til neste styremøte. Refusjon av opplæring/utdanning av trenere og dommere i begge
grener.

Neste styremøte: mandag 19.september
HSK styre
Mona Ripsrud

a-h-rips@frisurf.no / 915 69 512

