

Hamar IL -SKØYTEGRUPPE 
Referat fra styremøte 16. Mars 2015
Møtested : Hamar Idrettspark (Børstad) 
Tilstede: Bjørn Terje Andersen, Jenny Ervik, Finn Ansgar Haneberg, Ingvald Straume
Forfall: Øystein Bakken Vold, Line Hoff
Sak 1 : Konstituering av det nye styret
Leder ønske velkommen, og vi startet styremøte med å reflektere over gjennomføringen av årsmøtet i lys av svært liten oppslutning blant medlemmene. 
Årsmøtet er, foruten å godkjenne årsmelding og regnskap, arena for å drøfte utviklingen av skøytegruppa på kort- og langsikt, og vedta budsjett for sesongen 2015/2016. Årsmøtet gir mandat til det valgte styre til å iverksette årsmøtets vedtak.   
Styrets sammensetning 2015-2016: 
Leder:			Bjørn Terje Andersen		periode	2015
Sportslig leder:	Jenny Ervik			periode	2014-2015
Kasserer:		Finn Ansgar Haneberg		periode	2015-2016
Styremedlem:		Øystein Bakken Vold		periode	2015-2016
Styremedlem:		Line Hoff			periode	2014-2015
Varamedlem:		Ingvald Straume		periode	2015

Kassererfunksjonen vil bli avlastet ved bistand fra ansatt regnskapsfører i Hamar Idrettslag. Videre bistår leder i forhold til økonomioppfølgingen i skøytegruppa.  


Sak 2: Skøytesesongen 2015/2016 
Styret jobber med sesongforberedelser for våre løpere.
Nina Tofastrud er innstilt på å bli med som trener neste sesong, styret forhandler om vilkår for hennes engasjement. Leder har fullmakt innenfor fastlagte ramme å forhandle med Nina om hennes vilkår. 
Martin ten Hove og ISKATE har lagt fram forslag til kontrakt for neste sesong, og styret forhandler om vilkår i denne kontrakten. 
Skøytegruppa vil legge til rette for at flere foreldre blir engasjert til å ta del i treningsarbeidet. Her lager vi et nettverk med flere foreldre med støtte fra ISKATE og egen kompetanse. Det inviteres til et møte i rekruttgruppa.
Skøytegruppa tar sikte på å arrangere en felles sommertrening for alle løpere med grilling i juni.
Ivar Refsdal og Sander Eng Strand blir en del av treningssamarbeidet via krets.
Kristian Aabakken har på eget initiativ forhandlet om kontrakt med Norsk skøyteakademi.
Leif Marius Ovli vil kunne følge NSF Region Innlandet.
Sesongstart for våre juniorløpere blir helgen 24-26. April. 
Nå som Hamar Idrettspark er åpnet (erstatning for Hamar Stadion) vil mye av barmarkstreningen foregå her. 
Sak 3: NM 2017
Hamar IL skøytegruppe vil søke om NM sprint for 2017. 
Sak 4:	NSF Skøyteting 2015 
Leder og sportslig leder representerer Hamar IL skøytegruppen på årets skøyteting på Gol. I tillegg en representant fra kunstløpgruppen som i denne sammenheng er underlagt skøytegruppa i forhold til Norges skøyteforbund.
Sak 5: Hedmark skøytekrets ting 2015
Hamar IL skøytegruppen er vertskap for kretsen ting fastsatt til 19. Mai 2015 Hamar Idrettspark. 
Jenny Ervik sitter i kretsstyret og vil være tilstede. I tillegg en fra vårt styre, samt kunstløp gi representasjon i og med at disse i denne sammenheng er en del av skøytegruppa.


Sak 6:	Terminliste 2015/2016
Foreløpig terminliste:
Sommer is 31. Juli – 16. August 2015
Hoved is fra 20. Oktober – 13. Mars 2016
Foreløpig fastlagte stevner i Vikingskipet der vi står som arrangør:
Sommerløpet – helgen 15-16. August 2015
Hamarlekene – helgen 9-10. Januar 2016
NM enkeltdistander – helgen22-24. Januar 2016
I tillegg vil vi få tildelt et NC på høsten 2015.
Sak 7: NM enkeltdistanser
Styret har startet arbeidet med NM enkeltdistanser. Selvet vil foregå 22-24. Januar.
En egen hovedkomite vil bli etablert for å planlegge og gjennomføre dette stevnet. 
Sak 8: Årsmøte i Hovedlaget
Leder orienterte om prosess vedr vurdering av modell for Hamar Idrettslag dvs en modell som i dag dvs fleridrettslag med undergrupper vs allianseidrettslag med hver sine selvstendige lag (juridiske enheter). Administrasjonsutvalget anbefaler videreføring av fleridrettslag. Hovestyret som består av lederne fra gruppe forsvinner. Det velges et styre som er den juridiske person. 
Skjerpet krav til rapportering særskilt i forhold til økonomi.

Møtet avsluttet: 20:15

Bjørn Terje Andersen
Leder/referent








Bjørn Terje Andersen						Line Hoff 
Leder								Sekretær




