Referat fra møte i Viken – 19.6, Idrettens Hus Drammen.
Til stede:
Buskerud IK
Leder, Roar Bogerud
Styremedlem, Pål Thomassen
Organisasjonssjef, Øyvind Thorsen
Østfold IK
Leder, Hilde Stokke
Nestleder, Åge Wedøe
Styremedlem, Emilie Karlsen
Organisasjonssjef, Toril A. Johansen
Akershus IK
Leder, Nordis Vik Olausson
1. Nestleder, Vidar Bøe
2. Nestleder, Turid Williksen
Organisasjonssjef, Runar Sveen
Marit Skretteberg – påtroppende prosjektleder for høsten 2018

Saker:
1 Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent.

2 Prosedyrer rundt diskusjon, vedtak, referatføring og -deling i Viken
Fra diskusjonen:
 Toril har opprettet en ny styreportal for Viken. Det ble besluttet å gi alle
kretsstyremedlemmene tilgang til denne for å sikre kunnskap for de som til
enhver tid måtte tiltre interimsstyret
 Pågående saker skal ikke referatføres
 Henvendelser fra media besvares i første omgang av interimsstyrets leder.

3 Beslutte driftsform i fasen frem til ny org. sjef er tilsatt
- Avklaring økonomi
Fra diskusjonen:
 Arbeidsutvalget har falt ned på at man har behov for en prosjektleder i perioden
fram til det er ansatt en org. sjef for Viken.
 På vegne av AU presenterte Nordis Marit Skretteberg som deres kandidat til
denne stillingen og AU redegjorde kort for prosessen.
 Marit Skretteberg presenterte seg selv for interimstyret. Hun har lang erfaring
fra idretten, både som tillitsvalgt og administrativt tilsatt på ulike nivåer i norsk
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idrett. Erfaringen med regionaliseringsarbeid fra Norges Håndballforbund vil
være særlig relevant. Hun har de siste to årene bidratt på timebasis for Buskerud
idrettskrets, i hovedsak som anleggskonsulent, men også lovsaker og
klubbutvikling og har således godt innsyn i idrettskretsenes virke.
Vedtak:
Interimsstyret gav tilslutning til at Marit Skretteberg engasjeres som prosjektleder for
Viken i perioden 01.08-31.12 2018 og at stillingsprosenten i første omgang er 50 %, men
kan vurderes hevet til 60 % dersom det skulle vise seg å være nødvendig. De tre kretsene
fordeler lønnskostnadene likt seg imellom. Praktiske oppgaver rundt tilsettelsen løses
administrativt.

4 Se på den felles fremdriftsplanen for prosessen fram mot sammenslåing
- Møte styre/ansatte i hele Viken. Forslag til når og agenda
- Utarbeide et innspill rundt ønsket styrekompetanse for den fremtidige valgkomiteen
Fra diskusjonen:
 Org. sjefene hadde på forhånd snakket om at en første samling for de tre
administrasjonene burde ha en større grad av sosialt enn faglig innhold. Det
ledet til en diskusjon rundt styrenes deltagelse, hvor man på tross av ulike
perspektiver var enige om at hovedmålet må være å tidligst mulig oppnå en «vifølelse» på tvers av kretsene og styrer/ansatte.
 Med hensyn til valgkomiteen gikk diskusjonen på hvilke hensyn som bør veie
tyngst, men man endte i enighet om at ønsket kompetanse først blir klart når
man har landet den endelige formen på Viken-styret med tilhørende
utvalg/komiteer.
Vedtak:
AU, de tre org. sjefene og prosjektleder har et forberedende møte 16. august med mål
om å lande en fremdriftsplan for videre arbeide ut over høsten.
Valgkomiteene (3 medlemmer) for de tre kretsene, inviteres til neste møte i
interimsstyret.

5 Status ved org. sjefene - kartlegging på personal, økonomi og rammebetingelser
Her ble det fremlagt et skjema med en foreløpig kartlegging fra de ulike kretsene. Denne
vil være et utgangspunkt for det videre arbeidet. Settes opp som sak på møtet 16. august.

6 Hvordan starte prosess mot politikerne i Viken – hva gjør vi felles og hva gjør vi kretsvis?
Fra diskusjonen:
 Hver krets jobber inntil videre med påvirkningsarbeid som tidligere opp mot
fylkespolitikerne i de respektive kretsene.
 Det er ønskelig med et møte med Stortingsbenken for de tre kretsene. Buskerud
videresender brevet Lise Christoffersen, utarbeider på vegne av BIK.
 Politisk påvirkningsarbeid opp mot den nye fylkeskommunen skjer fortløpende. Enn
så lenge er vi bedt om å avvente, men har fått beskjed om at så fort ting faller på
plass i den nye fylkesregionen vil idretten bli invitert på møter.
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7 Ulikhet i tingforsamling – pro et contra for de ulike løsningene man har i dag
Her ble det fremlagt et notat, utarbeidet av Runar Sveen, som tar for seg plusser og
minuser ved de ulike modellene. Interimsstyret tar dette med seg som grunnlag når
man siden skal enes om en felles plattform for Viken.

8 Møteplan og møteform for høsten 2018
Det skal opprettes en møtekalender som favner alle type møter i de tre kretsene,
fellesmøter og møtetidspunkter som er satt opp fra NIF sin side. Foreløpig er disse
datoene klare:





16.08 kl 1600, arbeidsmøte for de tre org,sjefene, de tre styrelederne, samt
prosjektleder. Her enes man også om tema for det påfølgende møtet i
Interimstyret.
30.08 kl 1700, neste møte i Interimsstyret. De tre valgkomiteene inviteres til dette
møtet.
Prosjektleder får ansvar for å få på plass en fullstendig møtekalender tidligst
mulig på høsten.

9 Eventuelle innkomne saker



Informasjon om moderniseringsprosjektet.
Nordis informerte om status i prosjektet etter møtet som hadde vært samme dag
som møtet i Interimsstyret.
Hilde ønsket at vi i møteplanen også ble enige om å datosette møter med
Idrettsrådene og Særidrettene.

Referent
Øyvind Thorsen
Konstituert org. sjef

Buskerud idrettskrets
Norges idrettsforbund
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