
 
 

IDRETTSKRETSSTYRET 

PROTOKOLL 
 

KRETSSTYRETS MØTE NR 10/2016-2017 

TORSDAG 5. JANUAR 2016  

SKYPE 

 

 

 

PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER 

SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE 

NÅR DET ER AKTUELT 

 

 

PROTOKOLLEN BLIR I SIN HELHET OFFENTILIGGJORT GJENNOM 

IDRETTSKRETSEN SINE HJEMMESIDER  

 

 

 

 

 
ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK, TA KONTAKT 

MED NORDLAND IDRETTSKRETS SITT KONTOR V/ORG.SJEF 

 

 

 

 

 

NORDLAND IDRETTSKRETS 

Idrettens Hus 

Boks 1420, 8002 BODØ 

Tlf: 75 71 14 00   

http://www.idrett.no/nordland 

  

http://www.idrett.no/nordland
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Nordland idrettskrets – Protokoll fra styremøte 10/2016-2017 

 

  

 

NORDLAND IDRETTSKRETS 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 10/2016-2017, TORSDAG 14. DESEMBER 2016 

SKYPE 

 

 
Tilstede: Reinert Aarseth Leder  

  Anita Eliassen  Nestleder  

Tom Mørkved  Styremedlem 

Ronja Hammernes Styremedlem  

Kjell Rambøl  Styremedlem 

Trond Olsen  2. varamedlem  

 

 

Forfall: Marit Gjelle  1. varamedlem  

 

   

Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 

 

     

Sakliste: 

 

Sak 55: Utbetaling av ekstra aktivitetstilskudd til særkretsene 2016 
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Nordland idrettskrets – Protokoll fra styremøte 10/2016-2017 

 

  

Saksbehandling: 

 

Etter at saksbehandlingen var over informerte org.sjef om den pågående 

rekrutteringsprosessen for å tilsette vikar som utdanningskonsulent. 19 søkere, 4 til 

førstegangs intervju, 2 til andregangs intervju som skal gjennomføres 6. januar. Gode utsikter 

til å få vedkommende på plass fra 1. februar. 

 

Sak 55: Utbetaling av ekstra aktivitetstilskudd til særkretsene 2016  
 

Det var på forhånd sendt ut mail 2. januar som redegjorde for 

problemstillingen. Ny mail 2. januar med svar på en del spørsmål om bakgrunn 

for forpliktelsene om tilskudd til OLT NN-prosjektet «Det neste steget». Ny 

mail 5. januar med nytt forslag til fordeling av ekstra aktivitetstilskudd. 

 

Idrettskretsen har satt av en pott på kr 600.000,- til særkretstilskudd som 

utbetales som grunntilskudd og aktivitetstilskudd etter søknad. Mange 

særkretser søker ikke aktivitetstilskudd og disse midlene har vært utbetalt 

særkretser som har søknader utover sin tildelte andel. Det som så har vært til 

overs har vært tildelt OLT NN året etter. 

 

I 2016 er det kommet søknader som overstiger den totale budsjettposten. Det 

fører til at det ikke vil komme midler til OLT NN i 2017. Det er foreslått å 

redusere tilskuddet til særkretsene i budsjettet for 2017 og det vil føre til null 

tilskudd til OLT NN i 2018. 

 

Styret ble forelagt 3 alternativer: 

- Betale ut alt som ikke er tildelt noen særkretser til de særkretsene som har 

søknad utover sin andel. 

- Betale ut den delen av budsjettposten som er satt av til aktivitetstilskudd til 

de særkretsene som har søknad utover sin andel, kr 85.000,-. Det som ikke 

er betalt ut i grunntilskudd, kr 99.000,- settes av til OLT NN i 2017. 

- Sette av alt som ikke er betalt ut særkretser som verken har søkt 

grunntilskudd eller aktivitetstilskudd, kr 183.700,- til OLT NN. Særkretser 

som har søknader utover sin andel av budsjettposten får kun utbetalt sin 

andel og ikke noe ekstra tilskudd.  

 

Etter en del diskusjon frem og tilbake kom styret frem til at man har størst 

forpliktelse overfor særkretsene, men ønsker samtidig at OLT NN skal få 

midler fra Nordland idrettskrets til aktivitet i Nordland gjennom prosjektet 

«Det neste steget». Slik budsjettsituasjonen er nå kan det imidlertid bli ingen 

midler i 2018, og det må de få brev om. 

 

Vedtak: 1. Styret fordeler kr 85.000,- til særkretser som har søknader om  

aktivitetstilskudd utover sin andel av potten. 

 

2. Styret setter av kr 100.000,- til OLT NN for 2017. 

 

3. Administrasjonen sender brev til OLT NN og informerer om utsiktene 

for 2018. 


