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Årsberetning 2019
Hedmark Skikrets hovedarbeidsoppgaver:
Hedmark Skikrets hovedarbeidsoppgaver er nedfelt i Lover og bestemmelser for Hedmark Skikrets.
Skikretsen organiserer sitt arbeide etter Handlingsplan 2019 – 2021.
Handlingsplanen og bygger på Skipolitisk Utviklingsmodell (SUM) vedtatt av NSF på Skitinget 2016.
Følgende arbeidsområder er spesielt prioritert:
UTØVER:
Avholder åpne og gode bredde/miljøsamlinger med allsidig innhold i alle grener fra 13 år til senior. Oppfordrer klubber
til å avholde aktiviteter på tvers av grener og idretter. Nytt av året med Integrert Camp Trysil.
ANLEGG:
Fortsatt oppbyggingen av anleggsregisteret med henblikk på å utarbeide Anleggsplan. Noe møtevirksomhet og arbeid
med nyanlegg og flytting/utvikling av anlegg. Spesielt ønsker krets et rulleskianlegg på Hedemarken og er pådriver for
dette, avholdt flere møter med og befart aktuelt område i Stange Kommune.
ARRANGEMENT:
Klubbene være avholder mange gode arrangementer fra de minste klubbrenn til store NM/Internasjonale renn. Krets er
en aktiv støttespiller på store arrangementer og pådriver for nytenkning rundt de mindre rennene.
TRENER:
Trenerutdanning foregår etter innmeldte behov fra klubbene. Her skal vi komme mere inn i forkant. Enda bedre utviklet
samarbeid med Høgskolen i Innlandet (Elverum) som har Trenerutdanning Ski in sin portefølje. Vi har få, men gode
instruktører.
OPPLÆRING OG UTDANNING:
Krets avholder trenerkurs, men har også holdningsskapende kurs, kosthold, Antidoping med mere på agenda under
samlinger.
KOMMUNIKASJONSARBEID:
Kretsen jobber aktivt på digitale flater, egen nettside som er primærkanalen, men er nå også operative på FB og noe
på Instagram, fellesside og grensider. Nyhetsbrev med linker til aktuelle saker sendes ut til klubblederne ca månedlig.
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR:
Krets jobber både med egne og klubbers rammevilkår iht tilskuddsordninger. Idrettens økonomiske rammevilkår er i
endring og innsats på området er påkrevet.
SAMHANDLING:
Krets jobber aktivt ut mot videregående skole og høgskolen ift samordning av planer og tilrettelegging.
ORGANISASJON
Hedmark Skikrets har sin hovedadministrasjon i Idrettens Hus, Løvstadveien 7, 2312 Ottestad. Jan Olav Andersen er
administrasjonssjef i 80% tom 311019 (20% utleid til NSF), 100% fom 011119. Ingrid Afseth er ansatt som
konsulent/saksbehandler fra 01.09.11 i 50% stilling. Regnskapsføring utføres av NIF Regnskap mens
faktureringstjenester blir utført i egen regi, fom 010919 skjer fakturering også via NIF-regnskap/epost etter oppstart av
nytt system, faktureringsgrunnlag utarbeides lokalt.
Arbeidsmiljøet er etter vår oppfatning godt! Det er ikke registrert noe sykefravær. Hedmark Skikrets søker å ivareta
likestilling ved å holde i hevd § 2.4 i NIF’s lover.
Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp til skade for det ytre miljø.
Pr. 31.12.18 hadde Hedmark Skikrets 82 medlemslag med et medlemstall på 9952, 10% økning fra fjorårets
medlemstall, noe som også relaterer seg til rapporteringsmåten.
ØKONOMI
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 102 098. Egenkapital (formålskapital) var pr 31.12.2019, kr 2 712 157.
Av disse grunner mener styret at det er grunnlag for videre drift, og regnskapet er avgitt under denne forutsetning. Etter
styrets oppfatning gir årsberetningen og årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av
virksomheten og dens stilling.
Ottestad, 12.05.2020.
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