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NORDLAND IDRETTSKRETS 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 9/2016-2017, ONSDAG 14. DESEMBER 2016 

SKYPE 

 

 
Tilstede: Reinert Aarseth Leder  

  Anita Eliassen  Nestleder 

Kjell Rambøl  Styremedlem  

Tom Mørkved  Styremedlem - inhabil i sak 53 

Trond Olsen  2. varamedlem (med fulle rettigheter) 

 

 

Forfall: Ronja Hammernes Styremedlem  

Marit Gjelle  1. varamedlem  

 

   

Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 

 

     

Sakliste: 

 

Sak 50: Godkjenning av protokoll 

a) Styremøte 8/2016-17, 18. november 2016, Alfheim Stadion Tromsø 

 

Sak 51: Orienteringer: 

• Møte med fylkespolitikere 

• Søknad Blanke Ark 

 

Sak 52: Budsjett 2017 - prioriteringer 

 

Sak 53: Henvendelse fra Bodø idrettsråd om mulighet for idrettsrådene å  

  søke tiltaksmidler 

 

Sak 54: Møteplan 
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Saksbehandling: 

 

 

Sak 50:  Godkjenning av protokoll  

 

a) Styremøte 8/2016-17, 18. november 2016, Alfheim Stadion Tromsø  

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak 51: Orienteringer: 

 

• Møte med fylkespolitikerne 

 

Reinert og Kristin møtte posisjonen på fylkestinget søndag kveld for å fortelle 

om vår bekymring over at tilskudd til frivillige organisasjoner skal kuttes med 

10%. Mandag møtte vi komiteen for kultur, miljø og folkehelse. De anmodet 

oss om å begynne tidligere, og sa vi burde vært på fylkestinget i oktober for å 

informere om arbeidet vi gjør og behovet for å beholde rammetilskuddet vi får 

selv om vi på det tidspunktet ikke vet hva som vil bli foreslått. Etter at 

budsjettet var behandlet i fylkestinget kunne vi konstatere at det ikke ble 

endringer i forhold til fylkesrådets forslag. 

 

• Søknad Blanke Ark 

 

Den felles søknaden fra idrettskretsene til Gjensidigestiftelsen om tilskudd til 

ungdomsprosjektet Blanke Ark ble ikke prioritert. Orgsjefene mener vi må 

forsøke å få til et felles prosjekt/arbeid på tross av det. Det har ikke vært 

mulighet til å diskutere det enda, men det skal være et org.sjef-møte i februar, 

og det vil bli tema der. Vi i Nordland må fortsette ungdomsarbeidet uavhengig 

av dette, og fokus nå er ungdomsprosjekt med utgangspunkt i 

Barentssamarbeidet.  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

Sak 52: Budsjett 2017 - prioriteringer  

 

Saken ble diskutert med utgangspunkt i saksfremlegget fra sak 47 i forrige 

møte. 

 

Det som er nytt siden forrige møte er at vi nå vet at vi må forberede oss på et 

kutt på 10% i rammetilskudd fra Nordland fylkeskommune. Det utgjør 

236.000,-. Samtidig mister vi kr 71.000,- fra NIF pga nye fordelingskriterier. I 

sak 47 ble det lagt frem et forslag til budsjett som tar hensyn til disse 

reduksjonen og det gir et underskudd på budsjettet på kr 283.329,-. 

 

Styret diskuterte ulike måter å redusere kostnadene på, og kom frem til 

følgende tiltak. 
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Ikke avholde ledermøte, men heller avholde regionale møter med idrettsrådene 

der også særkretsene inviteres. En legger da opp til parallelle møter med 

Anleggsutvalget sine regionale møter.  

 

Øke husleia til særkretsene på huset. Den ble økt med 4% fra 2014 til 2015, og 

hadde da stått i ro siden 2011. Tilskuddet til særkretsene kan reduseres med 

100.000,- uten at de merker det så mye fordi de ikke tar ut hele tilskuddet.  

 

Styret ønsker også å gå over til å avholde styremøtene som Skypemøter, men 

ha 2 møter i året i Bodø. Det ene legges til samme helga som NIF har sitt 

ledermøte i Bodø, og det andre samtidig som NNI-møte. 

 

Det kunne også vært et alternativ å holde stillingen til Anette vakant mens hun 

er i permisjon, men konklusjonen var at det vil ramme aktiviteten vår på en 

sånn måte at det er uaktuelt. 

 

Det ble bestemt på NNI-møte at det skal være nytt møte i Finnmark i 2017. Det 

var ikke med da budsjettet ble behandlet på styremøtet og må legges. 

 

Vedtak: 1. Styret gjennomfører følgende tiltak for å imøtekomme reduksjonen i  

tilskudd fra fylkeskommunen og NIF: 

• Regionale møter i stedet for ledermøte – redusert kostnad 45.000,- 

• Øke husleie for leietakerne med 10% - økt inntekt 58.000,- 

• Redusert tilskudd særkretsene – redusert kostnad 100.000,- 

• 2 styremøter i Bodø resten Skype – redusert kostnad 70.000,- 

• NNI-møte i Finnmark – økt kostnad 60.000,- 

Som gir total reduksjon i kostnader på kr 213.000,- i forhold til 

underskuddet på 283.329,- i sak 47. 

 

2. Endelig forslag til budsjett legges frem på neste styremøte. 

 

 

Sak 53: Henvendelse fra Bodø idrettsråd om mulighet for idrettsrådene å søke  

tiltaksmidler 

 

Tom Mørkved ble erklært inhabil under behandling av saken. 

 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.12.16. 

 

Bodø idrettsråd ønsker å søke aktivitetsmidler etter samme kriterier og satser 

som særkretsene. Særkretsene kan søke aktivitetsmidler for gjennomførte kurs 

og fagsamlinger/treningssamlinger. 

 

Vedtak: Idrettsrådene gis mulighet for å søke aktivitetsmidler til kurs for  

idrettslagene i kommunen med de samme tilskuddssatsene som 

særkretsene har. 
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Sak 54: Møteplan   

 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.12.16. 

 

Styret legger opp til følgende styremøter første halvår 2017.  

• Styremøte 9. februar kl. 17.00 på Skype  

• Styremøte 24. mars kl. 17.00 på Skype 

• Styremøte i Bodø 14. mai 

 

Ledermøte 24.-25. mars går ut. 

Vedtak: Til orientering.  

 


