Referat fra Interimsstyremøte for Viken IK – møte 4, 30.08.18
På SKI IL klubbhus
Til stede:
Buskerud IK
Leder Roar Bogerud
Styremedlem Pål Thomassen
Styremedlem Anne Groseth
Organisasjonssjef Øyvind Thorsen
Østfold IK
Leder Hilde Stokke
Nestleder Åge Wedøe
Organisasjonssjef Toril A. Johansen
Akershus IK
Leder Nordis Vik Olausson
1. Nestleder Vidar Bøe
Styremedlem Torgrim Bilstad
Organisasjonssjef Runar Sveen
Prosjektleder
Marit Skretteberg

Innledning:
Leder Roar Bogerud startet møte med å ta opp til diskusjon den nye problemstillingen i
forhold til signaler om at prosessen med fylkeskommunene i Viken kunne settes på vent!
Styret konkluderte med at utlysning etter ny daglig leder settes på vent, men at prosessen
forøvrig fortsetter.
1 OLT- presentasjon v/Jorunn Horgen Olympiatoppen Sørøst og Erling Strand
Olympiatoppen Øst
Lederne for Olympiatoppens regionale avdelinger var invitert til vårt møte for å orientere om
struktur, oppgaver og et allerede etablert samarbeide på noen områder mellom Region Øst
v/Erling Strand og Region Sør Øst v/Jorunn Horgen.
Etablering av Viken Idrettskrets medfører at 2 av 3 aktører har etablert forhold til OLT
Olympiatoppens innstilling og anbefaling er følgende:
Olympiatoppens innstilling er sammenslåing av dagens OLT Sørøst og OLT Øst til en ny storregion. Aksen Skien, Drammen, Lørenskog, Fredrikstad er en akse med høy
befolkningstetthet og korte avstander.
• Felles tilnærming til særidrettene
• Optimal tilrettelegging for særidrettenes toppidrettsarbeid
• Helhetlig tilnærming til idrettslige kraftsenter i regionen
• Helhetlig tilnærming til særidrettslige og tverridrettslige utviklingsarbeid og
prosjekter i Regionen
• Utnytte felles ressurser
• Bygge base av fagpersoner og ressurspersoner til gode for hele regionen

Begge representantene orienterte fra måter de jobbet på, miljøer de er inne i, etablerte
samarbeidspartnere m.m.
Det er pr. i dag etablert Campus i Drammen, Skien og Fredrikstad. Det arbeides med formål
om å etablere Campus Lørenskog fra 01.01.20 i tilknytning til den nye skihallen.
Diskusjon og dialog i etterkant av presentasjonene gikk på saker som:
• Akershus som pt ikke har noe Campus avventer hva Oslo IK tenker
• Hvor hardt skal kretser involvere seg, skal de i det hele tatt inn i noen form for
prosess?
• Spennende i forhold til moderniseringsprosessen
• Skal noen betale for utøvere som ikke finnes i vårt område?
• Hva er særforbundenes bidrag inn mot Olympiatoppens regionale miljøer?
Vedtak: Videre samarbeid med Olympiatoppens regionale avdelinger ses i sammenheng
med øvrige prosesser og saker.
2 Godkjenne referat fra møte 19.6.18
Vedtak: Referat fra møte 19.6 godkjent.
3 Prosjektleder innleder til refleksjon
Prosjektleder Marit Skretteberg presenterte en del tabeller, grafer og tall som viser
omfanget av Viken Idrettskrets. Bl. annet hvor mange av medlemmene i Norges
Idrettsforbund som vil tilhøre VIK, hvordan det stemmer prosentvis med antall
innbyggere i fylkene, og rammetilskudd både fra Idrettsforbund og fylke til hver av
kretsene ved siste års utbetalinger. Avsluttet med problemstillinger, utfordringer og
ikke minst muligheter som ligger der for en ny stor idrettskrets.
Vedtak: Styret tok orientering og refleksjoner til etterretning.
4 Info.saker
o Tilsettingsprosessen
P.g.a. usikkerhet som vist til ved innledning av dagen besluttet styret å utsette
utlysningen etter ny organisasjonssjefsjef til situasjonen er mere avklart.
o Prosjektleders engasjement og gjøremål
Prosjektleder viste til oppgavematrise og oppsett på arbeidsoppgaver.
o Samling for ansatte 10.09
Prosjektleder og de tre organisasjonssjefene har satt sammen et program for en
ansattesamling på Quality Hotel Entry mandag 10.09 kl. 10.00 - 14.00
Vedtak: Utlysning etter organisasjonssjef for Viken Idrettskrets utsettes til situasjonen
rundt fylkessammenslåingen til Viken er nærmere avklart. De andre to punktene i
infosakene tas til etterretning.
5 Drøftingssaker
o Status oppgavematrise/vareopptelling. Forslag til oppgavefordeling
v/prosjektleder supplert av de tre org. sjefene.
Ingen store redigeringer i oppgavematrisen pr. dato. Oppgavefordeling mellom
prosjektleder og org.sjefer består av fellesmøter i forkant av styremøte,

ansattesamling og det gjøres fortløpende gjensidige bestillinger mellom prosjektleder
til org.sjefer ved behov.
Vedtak: Ingen drøfting i saken, informasjon tatt til etterretning.
6 Hva gjør vi av fellesprosjekter;
▪ Hvilke fellesprosjekter skal vi videreføre/etablere?
De 3 orgsjefene presenterer sine respektive prosjekter de mener kan/burde
videreføres i den nye idrettskretsen.
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Org.sjef Runar Sveen startet med AIK sitt viktigste prosjekt Young Active –
Idrettsglede for ungdom. YouAct grupper.
Lavterskelaktivitet av og for ungdom
Koblet til klubbutvikling og utdanning unge ledere
Innsalg av konsept, mulighet for å fange opp unge som ikke trener for «satsing»
Basert på strategi ungdom og idrett – Ungt engasjement
Delfinansiert av fylkeskommunen 2 år
Involverer seg også i:
Idrettsleir for utviklingshemmede
Inkludering i idrettslag
Org.sjef Toril Johansen presenterte ØIK sitt viktigste prosjekt Aktiv på dagtid, det
har pågått kontinuerlig siden 2007.
Leder, organiserer og tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom engasjering av
idrettslag, instruktører og lokaliteter.
For målgruppen 18-67 år og som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
Samt for personer i virksomheter som har en inkluderende arbeidslivsavtale
med NAV (IA avtale).
Aktiv på Dagtid har en ressursgruppe bestående av personer fra NAV, kommuner,
fylkeskommunen adm/politisk
Viktige suksessfaktorer:
Samarbeid med de fleste kommunene i Østfold, Fylkeskommunen og Nav
Dyktig prosjektleder som nyter stor respekt blant alle involverte i prosjektet.
Deltagelsen ligger på i underkant av 2000 personer i året.

Org.sjef Øyvind Thorsen fremmet til slutt BIK sin involvering i det som benevnes
som Aktive Lokalsamfunn.
Aktive Lokalsamfunn» er vår betegnelse på nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det
tas et samlende initiativ for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå og bidra til livslang
idretts- og aktivitetsglede.
Viser til Åsne Havnelids oppfordring til idrett og skole om å samarbeide om fysisk
aktivitet, viktig at idretten og skolen greier å fremme samarbeide før kommersielle
krefter kommer inn og gjør jobben.
Thorsen viser i den forbindelse til flere idrettslag i Buskerud fylke som har etablert
eller er i ferd med å etablere samarbeide med SFO og skolen til et Aktivt

Lokalsamfunn, de som har holdt på lengst har fått til en bærekraftig drift med flere
heltidsansatte i idrettslaget.
Et nært samarbeide også med Gjensidigestiftelsen må nevnes.

▪

▪

NM-veka, Orientering om opplevelse og status
Saken utsettes med enighet om søknader om arrangement eventuelt vil
være et tiltak innenfor Viken Idrettskrets.
Østfolds 4 spørsmål
Spørsmålene vurderes på nytt og samordnes for de tre kretsene til bruk ut
mot idrettsråd og lag.

Vedtak: Tre bra prosjekter lever videre i den enkelte krets. Det vil på et senere tidspunkt
vurderes om en, to eller alle tre prosjektene blir med inn i Viken IK.
NM-veka og Østfolds 4 spørsmål ta opp ved senere anledning.
7 Beslutningssaker
o Kostnader tilknyttet regionaliseringsprosessen mellom AIK, ØIK og BIK.
Vedtak: Kostnader knyttet opp mot arbeidet med Viken IK legges som et eget prosjekt og
administreres fra BIK. Kjøreutgifter med unntak av prosjektleders, belastes respektive
krets.
8 Møteplan
o Forslag til kommende møtedatoer for Interimsstyret og dets AU – se vedlegg
o Møter på kretsnivå – se vedlegg
o NIF-møter – se vedlegg
Vedtak: Neste møte i Interimsstyret er 23. oktober kl 18.00
9 Eventuelt
Moderniseringsprosessen
Nestleder Nordis Vik Olausson referert fra møte i moderniseringsutvalget.
Det går på to hovedspor, Organisering, Digitalisering. En arbeidsgruppe jobber og vil
komme med tre alternative forslag til ny organisering. Rapporten vil offentliggjøres på
NIFs hjemmesider i uke 38. Det blir videre lagt opp til en godt forankret og bred
involveringsprosess fra hele organisasjonen før det konkluderes.
Digitalisering jobbes det fortløpende med for å komme frem til gode gevinster for norsk
idrett.

Referent
Marit Skretteberg

