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NORDLAND IDRETTSKRETS 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 19/2016-2017, 3. OG 25. JANUAR 2018 

SKYPE 

 

 
Tilstede: Reinert Aarseth Leder    

  Anita Eliassen  Nestleder   

Tom Mørkved  Styremedlem 

Kjell Rambøl  Styremedlem 

Ronja Hammernes Styremedlem 

Marit Gjelle  1. varamedlem, forfall 25. januar 

Trond Olsen  2. varamedlem, forfall 25. januar 

 

Forfall:  
 

 

Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 

 

 

 

 

Sakliste: 

 

Sak 126:  Krav om ekstraordinært idrettsting  

 

 

Saksbehandling: 

 

Sak 126:  Krav om ekstraordinært idrettsting 

 

Like før jul ble det andre innsynet offentliggjort. Tema var kjøp av 

konsulenttjenester og regnskap Sotsji. Særlig kjøp av konsulenttjenester har 

skapt mye støy i media, og har ført til opprop fra et par særforbund og Troms 

idrettskrets om å kreve ekstraordinært idrettsting med det formål å velge nytt 

idrettsstyre. 

 

Styret diskuterte argumenter for og mot og  

 

Ingen klar konklusjon, men ulike vektinger på for og mot ekstraordinært 

idrettsting. Styret konkluderte med at de vil avvente informasjonsmøtet 24. 

januar, og tar nytt styremøte for å fortsette diskusjonen og konkludere. 

 

Styret var opptatt av hvilke signaler som kommer fra grasrota i Idrettsnordland, 

og vil lage en uttalelse til idretten som redegjør for styrets strategi og tanker om 

prosessen. De vil gjerne ha tilbakemelding om hva medlemmene mener. 
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Sportsklubben Høken vil få eget svar. 

 

På informasjonsmøtet 24. januar deltok både Reinert, Anita og Ronja. Det var 

et informativt møte som ga god info om både hva som ligger i tallene, og hva 

styret har gjort for å få bukt med en kritikkverdig praksis. 

 

Vedtak: 1. Styret tar oppropet fra Troms til orientering.  

 2. Idrettskretsstyret mener det er for kort tid til ordinært ting og vil gi  

 idrettsstyret mulighet til å gjennomføre de tiltak som er vedtatt. 

 3. For å bygge ny tillitt må det vises nøkternhet i alle forhold i alle  

 organisasjonsledd. 

 

Sak 127: Orienteringssaker 

 

 Fagkonsulenter i paraidrett 

 

Som et ledd i prosessen med å redusere antall ansatte og redusere 

arbeidsoppgaver i NIF sentralt, ønsker de å overlate arbeidslederansvaret 

for fagkonsulentene til de regionene der de jobber. For de fleste 

konsulentene passer arbeidsregion med de nye regionene etter 

regionsreformen. Noen må imidlertid jobbe over flere regioner, deriblant 

Torben Simonsen som har ansvar for Nordland, Troms og Finnmark. NIF 

vil sende ut et notat om hvordan de ønsker dette vil bli gjort og hvilke 

økonomiske tilskudd som vil følge med (lønnstilskudd og aktivitetsmidler). 

Det ble avholdt et møte 23.01 mellom NIF, org.sjefer i Nordland, Troms og 

Finnmark og Torben for å diskutere prosess. Nordland vil lede prosessen 

fremover sammen med Torben. Målet må være å avklare forventninger og 

bli enig om tiltak når og hvor slik at han får en levelig arbeidshverdag. 

Torben har pappapermisjon frem til påske. 

 

 Questback til idrettslagene om deres tilfredshet med idrettskretsen 

 

Administrasjonen har laget en spørreundersøkelse som vi vil sende 

idrettslag og idrettsråd. Vi gikk gjennom spørsmålene på møtet, og styret 

synes den ser grei ut. 

 

 Årsmøter i idrettsråd som ikke hadde årsmøte i 2017 

 

Administrasjonen har satt opp en liste over de 10 idrettsrådene som ikke 

gjennomførte årsmøte i 2017, og med forslag til dato for møte i 2018. 

Idrettskretsen vil innkalle til møtene som har som formål å få liv i 

idrettsrådsarbeidet igjen. Vi vil gjerne ha hjelp fra styret til å gjennomføre 

møtene. Styret gir beskjed før mandag 29.01 om hvilke idrettsråd de kan 

besøke og hvilken dato som passer. 

 


