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NORDLAND IDRETTSKRETS 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 12/2016-2017, TIRSDAG 4. APRIL 2017 

SKYPE 

 

 
Tilstede: Reinert Aarseth Leder  

  Anita Eliassen  Nestleder  

Tom Mørkved  Styremedlem 

Ronja Hammernes Styremedlem  

Marit Gjelle  1. varamedlem 

Trond Olsen  2. varamedlem  

 

 

Forfall:  Kjell Rambøl  Styremedlem 

 

 

   

Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 

 

     

Sakliste: 

 

Sak 70: Godkjenning av protokoll 

a) Styremøte 11/2016-17, 9. februar 2017, Skype 

 

Sak 71: Orienteringer: 

 Besøk fra Sportskomiteen i Leningrad 

 Barents Summer Games 2017 

 Styrelederforum 22.03.17 

 

Sak 72: Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 

 

Sak 73: Handlingsplan 2017 

 

Sak 74: Budsjett 2017 

 

Sak 75: Salten Idrettsgalla 2018 

 

Sak 76: Referatsaker 

 

Sak 77: Møteplan 
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Saksbehandling: 

 

 

Sak 70:  Godkjenning av protokoll  

 

a) Styremøte 11/2016-17, 9. februar 2017, Skype  

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak 71: Orienteringer: 

 

 Besøk fra Sportskomiteen i Leningrad 

 

Etter oppfordring fra Nordland Fylkeskommune inviterte Nordland idrettskrets 

Sportskomiteen i Leningrad til Nordland for å diskutere samarbeid innen idrett. 

Foranledningen er årets 30 års-jubileum for samarbeidet mellom Nordland 

Fylkeskommune og Leningrad Oblast. Sportskomiteen var spesielt interessert i 

alpint, så vi la opp et tre dagers program med 1 dag i Bodø der vi besøkte 

Idrettens Hus, Nordland Fylkeskommune og noen av idrettsanleggene i byen. 

Vi tilbrakte 2 dager i Narvik der vi fikk besøke flere idrettsanlegg, møte 2 

idrettsklubber og fikk orientering om Narvik sin søknad om VM i Alpint i 2015 

og landslinjen for alpint ved Narvik v.g. skole. Rapport fra besøket er sendt 

Nordland Fylkeskommune og Norges idrettsforbund sin internasjonale 

avdeling. Vi ble enig om å ha som mål å ha avtale klar for undertegning i juni. 

 

 Barents Summer Games 2017 
 

Org.sjef ga en orientering om status. Org.komiteen føler de er i god rute med 

forberedelsene til arrangementet. Vi har fått 3,6 mill fra Barentssekretariatet, 

noe vi er godt fornøyd med. Organisasjonskomiteen er nå komplett da vi også 

har fått inn ansvarlig for kommunikasjon. Bodø idrettsråd gjør en stor jobb 

med å systematisere informasjon, oversikt over eiendeler og lage maler for 

hvordan guider, arenaverter og hotellverter skal løse sine oppgaver. Det vil 

også bli laget en kommunikasjonsplan som kan gjenbrukes ved senere 

arrangement. Klubbene som skal ha ansvar for gjennomføring av 

konkurransene er veldig positive og løsningsorienterte, og samarbeidet 

fungerer veldig bra. 

 

 Styrelederforum 22.03.17 
 

Styreleder deltok, og det var satt opp 3 tema. Evaluering av OL i Rio, 

regionalisering av idrettskretser og samarbeid mellom særforbund. 

Evalueringen av OL i Rio viser at det er mye tøffere konkurranse nå enn 

tidligere. Det er kostnadsdrivende, og mange land bruker veldig store ressurser 

på forberedelse. Det er et tankekors for idretten totalt sett. 

Nord og Sør-Trøndelag idrettskretser er godt i gang med forberedelser til 

sammenslåing. De får god oppfølging fra NIF, og det vil bli laget beskrivelser 

av prosessen som kan brukes av andre idrettskretser senere. Reinert og May 
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Bente diskuterte i denne sammenheng om det bør arrangeres NNI-møte, og 

avventer avgjørelsen i påvente av hva som skjer med regionalisering av 

fylkeskommunene etter høstens valg. 

 

Styret diskuterte de siste dagers hendelser i NIF, og kom igjen tilbake til temaet 

åpenhet. 

 

 

Sak 72: Kvartalsrapport 1. kvartal 2017  

Det var ikke sendt ut noe saksfremlegg. 

Vedtak: Saken utsettes.  

 

 

Sak 73: Handlingsplan 2017 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 31.03.17.  

Styret gikk gjennom saksfremlegget og diskuterte de punktene fra 

utviklingsplanene som det forventes idrettskretsene skal bidra på innen de ulike 

områdene. Utfordringen er at vår virksomhetsplan, som handlingsplanen 

bygger på, ble vedtatt på vårt kretsting i 2016, mens utviklingsplanene som 

idrettsforbundet har laget først var ferdig like før jul. Utviklingsplanene gjelder 

for 4 år. Styret tok for seg de punktene idrettskretsene skal bidra på og sjekker 

om det er noe vi allerede jobber med, i så fall er det jo greit. Hvis det ikke er 

det  diskuterte styret om man skal ta det inn som et nytt punkt, utsette det til 

neste år og ta stilling til det på nytt da.  

Styret sa seg enig i administrasjonens forslag til handlingsplan og behandling 

av tiltakene fra NIF sin virksomhetsplan. 

Vedtak: Nordland idrettskrets sin handlingsplan 2017 vedtas som foreslått.  

 

 

Sak 74: Budsjett 2017 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.03.17.  

Styret gikk gjennom administrasjonen sitt forslag til økninger i budsjettet etter 

at vi nå har fått endelig rammetilskudd fra NIF og fylkeskommunen og dermed 

en økning av rammen i forhold til tallene vi opererte med sist vi behandlet 

budsjettet. 

Styret ønsker ikke å avholde ledermøte, men gjennomføre regionale møter som 

tidligere vedtatt. Husleia på Idrettens Hus økes som vedtatt på forrige møte. 

Tilskuddet til særkretsene reduseres med kr 50.000,-. Styret vil fortsatt ha 

styremøter via Skype, men møtes en gang på våren og en gang på høsten. 
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Nordland Fylkeskommune hadde svart på søknadene om prosjektmidler like 

før styremøtet, og har gitt avslag på søknad om midler til fellesidrettslige kurs 

og Idrettskonferanse. Styret ønsker å arrangere Idrettskonferanse, fordi de 

mener den er et veldig viktig kompetansehevende tiltak og fordi den fremmer 

samarbeidet med særkretsene. Idrettskonferansen skal ikke belaste 

idrettskretsen sitt eget budsjett med mer enn 100.000,-, der 50.000,- taes fra 

driftsbudsjettet og 50.000,- fra tidligere avsatte utdanningsmidler. Styret ber 

administrasjonen vurdere å øke deltakeravgiften 5-10% hvis det er nødvendig 

for å komme i mål økonomisk. Idrettsrådene bør oppfordres til å søke 

kommunene å få dekket deltakeravgiften. 

Vedtak: 1. Styret i Nordland idrettskrets vedtar forslag til budsjett som  

rammebudsjett for 2017, men reduserer tilskuddet til særkretsene med kr 

50.000,-.  

2. Styret ber administrasjonen gjennomføre Idrettskonferanse som 

planlagt. Foruten deltakeravgifter, finansieres den ved å  bruke kr 50.000,- 

av tidligere avsatte utdanningsmidler, og kr 50.000,- belastes 

idrettskretsens driftsbudsjett. Det bør vurderes å øke deltakeravgiften 

med 5-10% hvis nødvendig. Idrettsrådene bør oppfordres til å søke 

kommunen om dekning av deltakeravgiften. 

 

 

Sak 75: Salten Idrettsgalla 2018 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.04.17.  

Med de gode erfaringene man har fra Salten Idrettsgalla 2016 ønsker styret å 

arrangere galla også i 2018. Styret ønsker at Nordland idrettskrets skal være 

prosjekteier og at arrangementet skal gjennomføres i samarbeid med Salten 

Kultursamarbeid og Bodø idrettsråd. 

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om å arrangere gallaen i Bodø i 

februar som forrige gang.  

Vedtak: Nordland idrettskrets gjennomfører Salten Idrettsgalla i februar 2018 i  

samarbeid med Salten Kultursamarbeid og Bodø idrettsråd. 

 

 

Sak 76: Referatsaker 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.03.17.  

Styret gikk gjennom referatsakene og det var ingen kommentarer bortsett fra at 

Anita og Marit melder forfall til styremøte 14. mai og vil dermed heller ikke 

delta på NIF sitt ledermøte. De vil delta på styremøtet via Skype/telefon. 

Vedtak: Til orientering.  
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Sak 77: Møteplan 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.04.17.  

Styret gikk gjennom møteplanen og forslag til regionale møter. Reinert vil 

delta på Leknes og Marit på Sortland. Marit og Reinert vil sammen med 

administrasjonen lage agenda og presentasjon til møtet. Både ungdomsutvalg 

og anleggsutvalg vil bli involvert. 

Vedtak: Til orientering.  

 


