Referat fra møte 01-18 Viken
Den 8. mars i Moss
Tilstede:
BIK – Leder
Styremedlem
Organisasjonssjef

- Roar Bogerud
- Pål Thomassen
- Øyvind Thorsen

AIK – Nestleder
Styremedlem
Organisasjonssjef

- Vidar Bøe
- Torgrim Bilstad
- Runar Sveen

ØIK – Leder
Nestleder
Organisasjonssjef

- Hilde Stokke
- Åge Wedøe
- Toril A. Johansen

Oppstartsmøte i regionaliseringsprosessen for Viken, Buskerud, Akershus og
Østfold idrettskretser
Hilde Stokke ønsket som initiativtaker på vegne av Østfold idrettskrets, velkommen til
møtet.
Stortingsrepresentant Tage Pettersen H, var invitert til møtet og innledet med å orientere
kort om den offentlige regionaliseringsprosessen av Viken.
Øystein Dale, ansvarlig for regionaliseringsprosessen i NIF, orienterte om erfaringer fra
regionaliseringen av Trøndelag IK og øvrige holdninger fra NIF sin side. Det ble bl.a. sagt
følgende:
Utfordringer man opplevde fra Trøndelag:
- Opplevde utfordringer fra særforbund og fremholdt at NIF forventer at Viken styret
og administrasjon sørger for å ta ansvar for å sikre trygghet for særforbundende,
spesielt de små.
-

Et sentralt spørsmål: Hvor skal hovedkontoret være og hvem må slutte?
Beslutningen ble 2 kontorer, en i sør og en i nord og ingen oppsigelser. 2 org. sjefer,
som begge ønsket stillingen videre som org. sjef i den nye kretsen. Etter en NIF
prosess ble org. sjef i Sør-Trøndelag ansatt som org. sjef for Trøndelag idrettskrets.

Generelt
- Mye politikk og meninger i en stor organisasjon som NIF – 54 SF – 19 IK
Mye tidkrevende arbeid med informasjon/høringer/rapporteringer etc
Behov for avpolitisering og effektivisering.
- Største utfordring – idrettens omkamper
- Regionaliseringsprosessen ikke en nedbemanningsprosess. For Viken viktig å
videreføre de 3 administrative enhetene lokalt med ansatte. Det må forventes at det
kan bli endringer i oppgaver. Dette ble støttet av de 3 Viken kretsene.
- NIF vil se på hva som kan gjøre felles ett sted og vil bl. a sentralt opprettet en enhet
for administrativt volum, hvor henvendelser og bistand innenfor området kan rettes
etter modell av IT-support.
- Det viktigste Viken kretsene bør ta tak i først er hvordan en kan avlaste det
ytterste ledd. I hvilke saker kan vi gjøre en forskjell.
- Vurdere arbeid i soner IR/Kommuner.
Viken kretsene
Hver krets v/organisasjonssjefene informerte kort om sine mål og sentrale aktiviteter.
Det ble gjort følgende vedtak:
Vedtak:
Prosjektleder/org. sjef som tilsettes for Viken og leder for Interimsstyret skal komme fra
forskjellige kretser.
Det var enighet om at det var anledning til å møte i Interimsstyret med 3 representanter
fra hver, hvor en var vara med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Det var også enighet om at man bør finne en bedre betegnelse enn Viken krets, da det
erfaringsmessig er stor forvirring og blanding av krets, råd, forening og forbund. Det
foreslås derfor NIF avdeling Viken eller Viken idrettsregion e.l.
Vedtak:
Org. sjefene avklarer med NIF vedørende HK ansattes representasjon i Interimsstyret.
Neste møte er berammet til den 15.5 eller 22.5. Endelig avklaring kommer fra Akershus
som kaller inn til møtet.
Agenda:
- Valg av Interimsstyre
- Kretsenes nøkkeltall
- Annet?

Referent
Toril A. Johansen
Organisasjonssjef ØIK

