Til Særidretter og Idrettsråd i Buskerud

Vår referanse : #714352
Deres referanse :
Dato : 3.november 2014

PROTOKOLL BIK LEDERMØTE
Sted:
Tidspunkt:
Inviterte:

Idrettens Hus, 3. etg, Marienlyst, Drammen
Torsdag 30.oktober kl. 18.00-20.30
Alle idrettsråd og særidretter (krets/region/forbund) med aktivitet i Buskerud

Deltakere:
Navn
Roar Bogerud
Lise Christoffersen
Anne Merethe Groseth
Lars Egedahl
Jorunn Horgen
Ravi Sunder
Oddvar Moen
Bjørge Kleppe
Morten Mundal
Geir Floen
Hege Mortensen
Carita Skjønberg Holth
Kyrre Frøyd
Jan Rockstad
Emil Moholth
Åsne Rogstad
Pål Thomassen
Lars-Erik Olsen
Lars Egedahl
Hasse Svanberg
Bjørn Gjerstad

Rolle
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder
Styremedlem
Nestleder BBIK
Styremedlem
Fungerende daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Nestleder
Leder
Leder
Stedfortreder
Styreleder
Styreleder
Nestleder
Nestleder
Nestleder

BIK/Særidrett/IR
BIK
BIK
BIK
BIK
BIK
Bandykretsen
Bedriftsidrettskretsen
Fotballkretsen
Fotballkretsen
Håndballforbundet Region Sør
Skikretsen
Skikretsen
Drammen IR
Drammen IR
Kongsberg IR
Krødsherad IR
Lier IR
Nedre Eiker IR
Nore og Uvdal IR
Røyken IR
Øvre Eiker IR

Tre saker ble behandlet i henhold til innkallingen. Roar Bogerud åpnet og presenterte mål for møtet:
”Tidenes idrettsløft: Nå må vi stå samlet som idrettsbevegelse for å øve påtrykk mot bevilgende
myndigheter for at det skal bevilges 1 milliard over statsbudsjettet til idrettsanlegg årlig!”

1)

KOMMUNE – OG FYLKESTINGSVALG 2015

Buskerudidretten skal være synlig i forkant av Kommune- og Fylkestingsvalget i 2015. Vi har hatt et møte i
forbindelse med Kretstinget på Tyrifjord hotell den 4. april og et planleggende møte med spesielt
interesserte på Marienlyst den 25.august. På ledermøtet vil vi forankre det som er gjort og lage strategien
og tiltakene for resten av idrettens valgkamp.

Styreleder har skrevet en kronikk om «De gode møteplasser» som danner valgkampstarten.

Kronikken følges opp via et brev til idrettslag, særkretser og idrettsråd.

Valgkamp-strategien forankres på ledermøtet og på idrettskretsens styremøte

Foreløpig har idrettskretsen ved leder og daglig leder hatt ett møte med ett av de politiske
partiene. Brev sendes alle politiske partier
Saksbehandling, sak 1:
Roar Bogerud, styreleder BIK innledet i forhold til pågående prosessen i NIF om organisering og veien frem
mot NIFs ting i juni 2015. Siste sak fra NIFs styremøte «En milliard årlig til idrettsanlegg over
statsbudsjettet» og BIK artikkel «De gode møteplasser» er et godt grunnlag for oppfølgingen av politisk
påvirkning både på kommunalt og fylkesnivå fra nå og frem mot kommune- og fylkestingsvalg 2015. Det ble
henvist til oppfølgingen av statsbudsjettet fra NIF og alle høringsuttalelser finnes på NIF mener. Påtrykket
som er gjort fra både klubber, BIK, andre IK og NIF i media ser ut til å kunne gi resultater i forhold til
avkortningen av anleggsmomsen for 2014. I Buskerud har både Hallingdølen og Lågendalsposten fulgt saken
i forhold til berørte klubber.
Oddvar Moen, daglig leder DIR innledet med sin erfaring og tiltak i valgkamparbeidet. DIR har gjennomført
møter med alle politiske partier og er tydelig på sitt budskap. Påpeker at et er langsiktig arbeid som man nå
ser gir resultater i Drammen. Han informerte også om at det arrangeres et IR seminar 24.-25. januar om
temaene valgkamparbeid, kommunereform og IRs posisjon i norsk idrett. Frist for innspill til NIF Ting er
5/2-15.
Ledermøte spilte inn disse områdene som viktige saker fremover:
- Idrettens bidrag i folkehelsearbeidet, «Flest mulig, lengst mulig». Her er anleggskapasiteten er
begrensing både for eksisterende aktivitet og muligheten for idretten og klubbene til å utvikle
bredden i tilbudene.
- Flere idrettsanlegg, flest mulig treningsflater for breddeidretten og hverdagsaktiviteten må
prioriteres.
- Gjenskape frivilligheten. Tiltak for at voksne føler mer tilhørighet til klubbene. Hvordan tiltrekke seg
nye frivillige. Hvordan kan ansatte ressurser i klubbene skape mer frivillighet gjennom tiltak og
koordinering?
- Gratis bruk av kommunale anlegg. Løsninger må sees i sammenheng med tilskudd og idrettslagseide
anlegg.
- Få på plass forpliktende samarbeidsavtaler mellom idretten ved idrettsrådene og kommunene.
Synliggjøre mulighetene rundt interkommunalt samarbeid sammen med kommunene.
- Følge opp nye lover og bestemmelsen rundt verneområder, slik at ikke utendørsidrettenes aktivitet i
nærområrådene begrenses, eks ski og orientering.
Valgkampgruppen består av, BIK: Roar Bogerud (leder av gruppa), Lars Egedahl, Jorunn Horgen, DIR:
Oddvar Moen, LIR: Pål Thomassen, Fotballkretsen: Bjørge Kleppe, Håndballregion: Geir Floen
Tiltak:
- BIK sender brev til fylkespartiene med idrettens budskap basert på «De gode møteplassene» - 3/11

-

2)

BIK videresender brev med kronikk og tar frem en «mal» til bruk på kommunalt nivå til IR og
særidretter – 3/11
BIK tar frem en tidslinje fra nå og frem mot valget høsten 2015 om tiltak som bør iverksettes på
fylkesnivå og kommunalt nivå – uke 45
IR følger opp politikere og partiene i sin kommune basert på felles underlag og lokale behov – fra nå
og frem til valget
BIK involverer valgkampgruppa via epost og møter etter behov fra nå og frem mot valget september
2015.

OPPFØLGING AV SAK 10 IDRETTSKRETSTINGET 2014: BEHANDLE RETNINGSLINJER FOR
FORDELING AV DE MIDLER SOM ER TIL DISPOSISJON FOR KRETSEN.

Vedtak Idrettskretsting 2014 , sak 10:
a)
Budsjett 2014 vedtas som fremlagt med 435.000,- i grunntilskudd og 150.000,- i aktivitetsmidler.
b)
Budsjett 2015 vedtas som fremlagt men fordelingsmodell vedtas på ledermøte i oktober 2014
(435.000 + 165.000 = 600.000,-).
Punkter til behandling på ledermøtet:
A)
Vedta prinsipper/kriterier for fordeling av i tiltaksmidler inntil kr 150.000,- for 2014.
Forslag: Særidretter og idrettsråd kan søke om tilskudd til gjennomførte aktivitets- og kompetansetiltak for
inneværende år, totalt inntil kr. 150.000,-. Søknads- og rapportfrist er 1.des-14.
B)
Vedta prinsipper/kriterier for fordelingen av tiltaksmidler inntil kr. 600.000,- for 2015.
Forslag: Samme tildelingsmodell for admin. tilskudd til særidrettene og idrettsråd som i 2014, totalt kr.
435.000,- opprettholdes. Særidretter og idrettsråd kan søke om tilskudd til gjennomførte aktivitets- og
kompetansetiltak for inneværende år, totalt inntil kr. 165.000,-. Søknads- og rapportfrist 15. mai og 15.nov.
C)

Vi starter en diskusjon om fremtidige modeller for tilskudd til særidrettene og idrettsrådene
i Buskerud som følges opp i nytt møte våren 2015.

Saksbehandling, sak 2:
Overordnede innspill til punktene fra flere av deltakerne. Viktig at det er forutsigbarhet i forhold til
finansiering av aktivitets- og kompetansetiltak. Søknadsbaserte ordninger er tidkrevende og man ønsker å
forenkle. Søknadsbaserte ordninger krever tydelige kriterier.
BIK ved Jorunn Horgen presentere den modellen som er benyttet til å videreføre administrasjons tilskudd til
IR og særkretser/-regioner. Listene over IR og særkrets/-regioner er oppdatert da det er endringer i
organiseringen. Budsjettert beløp er fordelt på samme nivå som for 2013 som gjorde at tilskuddet til
særkretsene/-regionene ble 294.000,- i forhold til budsjettet på 275.000 som styret har godkjent. For IR er det
et administrasjons tilskudd pluss reise/konferansestøtte i det budsjettert beløpet på 160.000,-. Listene ligger
tilgjengelig på BIKs hjemmeside.
Hensikten med de foreslåtte tiltaksmidlene var at de skulle være søknadsbasert for alle særidrettene
uavhengig om de var organisert som krets, region eller forbund og IR som gjennomfører gode aktivitets- og

kompetansetiltak. Bakgrunnen er endringene i organisering av særidrettene og påtrykk fra NIF at det skal gis
tilskudd til de som gjennomfører tiltak. Mange idrettskretser har søknadsbaserte tilskudd og flere la dette
frem på sitt Kretsting i 2014 som en forsøksordning. Jorunn Horgen presentert en oversikt over status i
idrettskretsene.
Punkt A)
Forslag 1fra BIK: Særidretter og idrettsråd kan søke om tilskudd til gjennomførte aktivitets- og
kompetansetiltak for inneværende år, totalt inntil kr. 150.000,-. Søknads- og rapportfrist er 1.des-14.
Forslag 2 fra Bjørge Kleppe, fotballkretsen: Ikke ønskelig med en søknadsbasert ordning for 2014 så seint på
året. Forventer at særkrets/-region og IR har gjennomført tiltak. Foreslår at samme fordelingsnøkkel som for
administrasjons tilskudd til særkrets/-region og IR benyttes for å fordele tiltaksmidlene for 2014.
Innspill fra Geir Floen, Håndball: God modell å gi tiltaksmidler til de organisasjonene som iversetter gode
aktivitets- og kompetansetiltak.
Avstemming: Forslag nr. 2 ble vedtatt med overveldende flertall.
Vedtak A: Samme fordelingsnøkkel som for administrasjons tilskudd til særkrets/-region og IR
benyttes for å fordele tiltaksmidlene for 2014.

Punkt B)
Forslag 1fra BIK: Samme tildelingsmodell for admin. tilskudd til særidrettene (dvs krets- og regionsledd) og
idrettsråd som i 2014, totalt kr. 435.000,- opprettholdes. Særidretter (krets, region og forbund) og idrettsråd
kan søke om tilskudd til gjennomførte aktivitets- og kompetansetiltak for inneværende år, totalt inntil kr.
165.000,-. Søknads- og rapportfrist 15. mai og 15.nov.
Det ble en diskusjon om kriterier, fordeling og behandlingen på kretstinget. Jorunn Horgen presenterte derfor
vedtatt budsjett på kr. 600.000 til tiltaksmidler for å oppklare.
Geir Flo fra Håndball region støtter forslaget til BIK. Påpekte at det er positivt at det kan søkes på
tiltaksmidler for de organisasjonene som gjennomfører gode aktivitets- og kompetansetiltak.
Lars-Erik Olsen, Nedre Eiker IR: kommenterte at det er vanskelig å fordele midlene. For krevende å søke og
det må være målrettede tiltak. Må vite hva kriteriene er. Idretten trenger forutsigbarhet og midler må man få i
forkant av tiltak.
Forslag 2 fra Åsne Rogstad, Krødsherad IR. For å forenkle administrering og søknadsbehandling ble det
foreslått at BIK stiller krav til at organisasjonene oppfyller sine lovpålagte oppgaver for å være berettiget til
støtte ut fra en forutsigbar fordelingsnøkkel. Oppfylles ikke kravene bortfaller retten til støtte.
Forslag 3 fra Lars-Erik Olsen, Nedre Eiker IR: Fordelingen av tiltaksmidlene for 2015 fordeles i forholdet
kr.600.000,- : kr. 0,- og det benyttes samme fordelingsnøkkel som for 2014 for særkrets/-region og IR.
Avstemming: Forslag nr. 3 ble vedtatt med overveldende flertall.

Lise Christoffersen foreslo at forslag nr. 2 fra Åsne Rogstad oversendes BIK-styret og tas med i det videre
arbeidet med nye kriterier for tildeling av tiltaksmidler.
Avstemning: Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak B: Fordelingen av tiltaksmidlene for 2015 fordeles i forholdet kr.600.000,- : kr. 0,- og det
benyttes samme fordelingsnøkkel som for 2014 for særkrets/-region og IR.
Forslag nr. 2 oversendes BIK-styret og tas med i det videre arbeidet med nye kriterier.

Punkt C)
Forslag nr. 1 fra styret i BIK: Vi starter en diskusjon om fremtidige modeller for tilskudd til særidrettene og
idrettsrådene i Buskerud, som følges opp i nytt møte våren 2015.
Forslag nr. 2 fra Lise Christoffersen: Med bakgrunn i vedtakene under punktene A og B, faller begrunnelsen
for kretstingets fullmakt til ledermøtet om å utforme nye kriterier for tildeling av tiltaksmidler bort. BIKstyret forbereder sak om fordelingsprinsipper og kriterier til neste kretsting i 2016.
Avstemning: Forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Fordelingsprinsipper og kriterier legges frem og behandles på neste kretsting i 2016.

3)

REGIONAL TOPPIDRETTSMODELL FOR BUSKERUDIDRETTEN

Bakgrunn i saken
Utdrag Idrettskretsting 2014, sak 8:
Styret i Buskerud Idrettskrets foreslår at mandat og sammensetning for Toppidrettsutvalget besluttes av
BIKs styre i samråd med særidrettene, etter at premissene for ny toppidrettsmodell er gjort kjent. Vedtaket
er ventet sommeren 2014.
Vedtaket i BIK styremøte nr.3, sak 26/14-16:
Anleggsutvalget og toppidrettsutvalget definerer sine oppdrag som tidsbegrensende prosjekter og det
innhentes medlemmer til utvalgene for prosjektperioden med den kompetansen som etterspørres. Leder av
utvalgene har mandat til å definere prosjektinnhold, prosjektperioden og velge ut medlemmer.
Oppfølging av vedtaket i sak 26: Toppidrettsutvalget oppløses i den formen og med de medlemmene som
har vært med siste året. Det er utvalgets leder, Lise Christoffersen som følger opp arbeidet i
administrasjonen med støtte av Frode Hagen som varamedlem i BIK styret. Administrasjonen og utvalgets
leder innhenter nødvendig ressurser i forhold til den kompetansen og oppgavene som skal løses i det videre
arbeidet. Alle særidretten som har aktivitet i Buskerud inviteres inn i en referansegruppe.
NIFs arbeid med en regional toppidrettsmodell er ikke fullført p.t. og BIK venter på konklusjonen fra
høringen på den først rapporten «Kortreist kvalitet» og to rapporter til skal legges frem i høsten14/våren
15. Trolig vil endelig vedtak gjøres på NIFs ting 5.-7. juni 2015.

Ledermøte informer om status i toppidrettsarbeidet og det inviteres til diskusjon og innspill. Det
etableres en referansegruppe med navngitte personer fra særidrettene.
Saksbehandling, sak 3:
Lise Christoffersen informerte om arbeidet i toppidrettsutvalget. Toppidrettsutvalget ble opprettet etter et
vedtak på kretstinget i 2008 for å jobbe for å etablere et regionalt kompetansesenter i Buskerud. I 2010 ble
Marienlyst toppidrett etablert og finansiert med egne midler og gave fra Sparebanken Øst. Hovedfokus på
samarbeid med toppidrettslinja på Drammen vgs, basistrening på tvers av idretter og kompetansenettverk. I
det videre arbeidet bør det satses på å inkludere toppidrett for utøvere med nedsatt funksjonsevne.
I 2013 la NIF frem den såkalte Tvedtrapporten ”Den norske toppidrettmodellen” som ble fulgt opp i
rapporten ”Kortreist kvalitet” våren 2014. Den fokuseres på samarbeid med idrettslinjene og styrke
kraftsenter og utviklingsmiljøer som grunnlag for regionale kompetansesenter som skal tilrettelegge for
beste mulig utviklingsmuligheter for ”morgendagens utøvere” lokalt.
BIK har fulgt og følger arbeidet tett og jobber for å gripe de mulighetene som er det beste for
Buskerudidretten. BIK samarbeider med Vestfold og Telemark IK og jobber med en søknad til
fylkeskommunen for å iverksette flere tiltak frem mot sommeren 2015 som skal gjøre det mulig å berede
grunnen og teste løsninger før et endelig vedtak om regionale modeller. NIF vil trolig vedta modellen på
idrettstinget i juni 2015.
I denne fasen har BIK styret vedtatt å legge ned toppidrettsutvalget i den formen det har hatt de siste årene.
Det er nå Lise Christoffersen som leder arbeid med støtte av Frode Hagen i styret samme med Øyvind
Thorsen og Jorunn Horgen i administrasjonen i BIK.
Det skal etableres en referansegruppe med utpekte kontaktpersoner fra alle de særidrettene som ønsker å
være med og følge arbeide frem mot tinget i juni 2015 før nye vedtak gjøres i idrettskretsen. Jorunn Horgen
tar ansvaret for å opprette referansegruppa, der flere særidretter er på plass allerede og andre som ønsker kan
”henge seg på ” underveis. Formålet med arbeidet er å posisjonere Buskerud på en god måte i forhold til et
regionalt kompetansesenter og bidra til at Buskerudidretten kan framstå med én stemme på idrettstinget 2015
i denne saken. Arbeidet startes opp tidlig i januar 2015.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til etterretning. Det etableres en referansegruppe med de særidrettene som
ønsker å utpeke kontaktpersoner for toppidrett i Buskerud.

Drammen 3. november 2014
Jorunn Horgen, referent

