Referat
styremøte nr. 3 2016/2017
Klubbhuset – Stange onsdag 19. september 2016 kl 18.30
Tilstede:

Mona Ripsrud, Lillian Arnesen, Lars Erik Pedersen, Hege Mølstad,
Hilde Vrangsagen og Frida Eline Jensen

Forfall:

Johs Wetten, Ida Høiby og Hallgeir Engebråten

1) GODKJENNING AV REFERAT STYREMØTE NR.2
Referat ble godkjent.

2) KRETSLEDERMØTE
Onsdag 28.september, Stange klubbhus kl.18.00. Se egen innkalling.

3) KM
Det legges fram forslag om at KM kjøres sammen med ISU- prosjektet. Er det noen klubber
som ønsker å ta på seg dette? Alternativet er at KM legges til Odal-skøyta. Dette blir tatt på
ledermøtet.

4) KVELDSLØP
Følgende datoer er satt og hvilke klubber som arrangerer. 14.november (Hamar IL), 15.desember,
(Stange SK), 16.januar (Kongsvinger SK) og 6.februar(Nord-Odal skøyter) Dette blir tatt på ledermøtet.

5) HSK SPESIELLE BESTEMMELSER
HSK reviderte bestemmelser sendes ut som vedlegg og godkjennes på Ledermøtet. HSK bestemmelser
kan først vedtas på Kretstinget våren 2017.

6) STØTTE MJØSTEAM
Styret vedtar å støtte «Nye Mjøsteam» med 12000,- (samme sum som til kretslaget). Styret ønsker å
reise en prinsippiell diskusjon om HSK skal støtte lag der kommersielle aktører er involvert.

7) STØTTE TRENERKURS KUNSTLØP
Styret har i sin behandling vedtatt og ikke støtte søknad fra Linda Johanne Welde. Lars Erik svarer opp
søknad.

8) NETTSIDE
Det anbefales å anskaffe en ny nettside. Gunnar Nygård fortsetter derfor dette året å publisere på den
gamle plattformen. Elena vil i samme periode utarbeide en ny nettside for HSK mot ett startvederlag på
6000,-. Styret vedtok dette. Lars Erik svarer opp denne.

9) KRETSSAMLINGER KUNSTLØP
Kunstløp velger følgende datoer/perioder: høstferie (Storhamar kunstløp), romjula (Hamar IL kunstløp)
og Kongsvinger kunstløp setter av en lørdag i løpet av høsten.

10) REFUSJON AV TRENER/DOMMERKURS
Styret mener klubbene bør se behovene i forkant og melde dette inn til HSK. Klubbene kan deretter i
etterkant søke refusjon av kursene.

11) MIDLER TIL BREDDE/REKRUTTERINGSTILTAK
Ingen innkommende søknader. Utsatt til neste styremøte.

12) EVENTUELT
Kunstløpklubbene i HSK søker støtte på 5000,- til å opprette kretslag i konkurranseklassene som deltar i
LM/NM.

Neste styremøte: ikke fastsatt dato
HSK styre
Mona Ripsrud

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

