Oppgave 1
Hva er det viktigste for at idrettsrådene skal få større
legitimitet og bli i stand til å utføre oppgavene sine bedre?

• Fortjener vi større legitimitet? Ja men har NIF øverste organ full forståelse?
• Må synliggjøre seg ovenfor idrettslagene.
• Sammarbeidsavtale mellom idrettsråd og kommmunen. – få den til å fungere i teori
og praksis.
• Få kommunen til å henvise idrettslag til idrettsrådet når de henvender seg til
kommunen.
• Hjemmeside / facebook for idrettsrådene.
• Møter med politisk ledelse, gruppemøtene til de ulike partiene i kommunen, få
idrettens time i kommunestyremøtene samt deltar / høiringsinstans i viktige planer
og tildeling av midler.
• Idrettsrådene må komme inn under NIF pengestrøm. Slik at idrettsrådene har større
økonomiske ressurser.
• Opprette ressurskontakter og gi ekstra midler til de som har det.  skaper
engasjement.
• Idrettsrådene bør få muligheten til å representere på NIFs ting – for å få større
legitimitet.
• Idrettsrådene kan arrangere idrettslagskonferanse og andre seminarer gjerne i
sammarbeid med andre.
• God logo som knytter idrettsrådet opp mot NIF  slik at folk forstår at IR er et
organisasjonsledd under NIF-paralyen.

Oppgave 2
Hvordan rekruttere til IR og hvordan bør plassene i IR fylles?

• Krav om kjønnsfordeling og aldersfordeling.
• Ønskelig med størst mulig bredde fra idretten  hvordan få med de små idrettene?
Har de mer en nok med seg selv? I tillegg til geografisk spredning i kommunen.
• Velge personer som er intresert og engasjert. Idrettslagene må være med å påvirke
valgkomiteen for at dems arbeid skal bli bedre.
• De fleste i idretten er basert på frivillige og mange har nok oppgaver allerede. Kan
være en årsak til vanskelig å rekrutere.

• Idrettslagene må sende sine årsmøteprotokoller til idrettsrådene, slik at
idrettsrådene sin valgkomitee kan se hvem som blir innstilt.
• Hvordan selger vi inn plassene i idrettsrådet?
• Mindre idrettslag har kanskje nok med å få utført sine egne oppgaver.
• Ungdomsråd  idrettsråd = Viktig.
• Viktig at de som stiller til valg er godt informert om hva oppgaver de kan vente seg,
hvor ofte det er møter og lignende.
• Kontinuitet 2-4 år?

Oppgave 3
Hvor mye kontakt og møtevirksomhet bør man ha med
kommune og IL?

• Utfordring å få kommunen til å legge møter med de frivillige på kveldstid., få møte
”rette personene”.
• Presentere IR i kommunestyrene.
• Årshjul for kontakt/møte.
• Minimum to møter med idretten i løpet av året, som f.eks kurs/seminarer/årsmøter.
• Viktigere å komme inn å få være med på f.eks budsjettforhandlingene og grupper for
å se på planer som omhandler ting som kan påvirke idretten f.eks kommunale
spillemidler, anlegg m.m.
• Invitere og ha med folk fra kommunen på våre møter.
• Minimum ett og kanskje to møter eller etter behov i løpet av året.
• IL/IR kalle inn til våre styremøter?
• Invitere oss selv ut til IL sine styremøter?
• Mange av Idrettsrådene utfordringer med til å få IL til å stille opp på årsmøtene.

