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Sak 1		

Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2		

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

			Styrets forslag til forretningsorden:
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten. Protokollen føres av de valgte
sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
2. Ingen representanter gies rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
For innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står i
saklisten settes taletiden til 5 minutter første gang. For øvrige innlegg
settes taletiden til 3 minutter første gang. For andre og tredje gangs innlegg settes taletiden til 1 minutt. Representanter som forlanger ordet til
forretningsorden, har 1 minutt taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting av
taletiden og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker
som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de
unntak NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene
regnes som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres i protokollen, med antall avgitte stemmer for og
mot.
6. Ansatte, observatører og gjester gis taletid i aktuelle saker.

Sak 3		
Velge dirigent, sekretærer samt 2 representanter til å
			underskrive protokollen
Sak 4		
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Behandle beretning og regnskap for Hordaland idrettskrets
og Idrettens Studieforbund Hordaland. Se eget dokument.

Sak 5		
			

Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
Langtidsplan se eget dokument (Handlingsplan 2018-2019)

Langtidsbudsjett 2018-2019
Avdeling Hordaland idrettskrets
Driftsinntekter og driftskostnader

2018

2019

Offentlige tilskudd
Prosjekttilskudd
Inntekter Idrettens Hus
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

-7 766 166
-325 000
-1 678 900
-1 711 000
-11 481 066

-7 860 000
-100 000
-1 817 900
-2 090 000
-11 867 900

Tilskudd
Varekostnader
Lønnskostnader m.m
Ordinære avskrivninger
Drift Idrettens Hus
Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader

1 440 000
50 000
6 347 000
24 540
2 461 020
1 503 500
11 826 060

1 440 000
50 000
6 340 000
2 513 320
1 885 800
12 229 120

344 994

361 220

-130 000
15 000
-115 000

-130 000
15 000
-115 000

229 994

246 220

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter

Årsresultat
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Langtidsbudsjett 2018-2019
Avdeling Olympiatoppen Vest
Driftsinntekter og driftskostnader
Offentlige tilskudd
Prosjekttilskudd
Tilskudd fra egne org.ledd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Tilskudd
Varekostnader
Lønnskostnader m.m
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter

Årsresultat
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2018

2019

-10 014 950
-350 000
-2 040 000
-187 000
-12 591 950

-10 050 000
-100 000
-2 050 000
-190 000
-12 390 000

1 378 500
23 500
6 582 000
78 000
4 763 450
12 825 450

1 350 000
30 000
6 590 000
50 000
4 700 000
12 720 000

233 500

330 000

-

233 500

-

330 000

Sak 6		

Behandle innkomne forslag og saker

Forslag 1 		
Regionalisering av Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane
			idrettskrins
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å starte arbeidet med
			
å regionalisere Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins
			fra 01.01.2020.
Begrunnelse:		
Stortinget har vedtatt at Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane
			
fylkeskommune skal slå seg sammen fra 1. januar 2020.
			
Idrettstinget 2015 vedtok, under behandling av Idrettspolitisk dokument 2015			
2019, at følgende tiltak skal stå sentralt: ”Strukturelle endringer for å tilpasse
			
organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i
			tingperioden”.
			
NIF forventer at når fylker slår seg sammen, skal de tilhørende idrettskrets			
ene gjøre det samme. Det vil være naturlig at sammenslåingen skjer med 		
			
virkning fra samme dato som for fylkene. I dag er det kun Sør-Trøndelag og
			
Nord-Trøndelag som har slått seg sammen, til Trøndelag idrettskrets med 		
			virkning fra 01.01.2018.
			
			
			
			
			

Med bakgrunn i vedtak fattet av Stortinget og Idrettstinget, legger Hordaland
idrettskrets til grunn at Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idretskrins
slår seg sammen med virkning fra 01.01.2020. Styrene i de to idrettskretsene
har hatt et felles møte i februar 2018. Videre arbeid er avhengig av positivt
vedtak på begge idrettskretstingene.

			
			
			
			
			

Dersom Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins blir en idrettskrets fra 01.01.2020, vil det ha som konsekvens at styret som blir valgt på 		
idrettskretstinget i 2018 vil fungere frem til 31.12.2019. Det vil måtte gjennomføres ekstraordinært idrettskretsting høsten 2019 der nødvendige vedtak blir
fattet for at den nye idrettskretsen skal være operativ fra 01.01.2020.

			
			
			
			

Styret må gjøre nødvendige forberedelser for å sikre Hordaland idrettskrets
sine interesser i arbeidet med å regionalisere idrettskretsene. Det blir viktig å
sikre at rammevilkår og oppfølging av idretten i Hordaland blir like god eller
bedre etter at regionaliseringen er gjennomført.
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Forslag 2		

Lovendringsforslag – Ansattes representant i styret

Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak: Styret i idrettskretsen utvides med en representant for de ansatte med
			
fulle rettigheter. Ansattes representant vil bli valgt av og blant de ansatte
			
i idrettskretsens administrasjon. Dette valget vil bli gjort i etterkant av
			idrettskretstinget.
Begrunnelse:		
			
			
			
			

Styret foreslår at styret i idrettskretsen utvides med en representant for de
ansatte med fulle rettigheter. Tidligere har en ansatt deltatt i styremøtene med
tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. I den siste perioden (2016-2018)
har det ikke vært en fast ansattes representant i styremøtene. Det er et ønske
blant de ansatte at en er representert i styret.

			
Forslaget innebærer en endring av idrettskretsens lov. Tillegg vedrørende an			
sattes representant i idrettskretsstyret er lagt inn i §19, Idrettskretsens styre,
			
som nytt (2). Tidligere (2) har blitt til (3) og tidligere (3) har blitt til (4) i samme
			paragraf.
			

§19 i idrettskretsens lov vil med den foreslåtte lovendringen se slik ut:

§ 19 Idrettskretsens styre
(1) 		
Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet
		mellom tingene.
(2) 		
Idrettskretsstyret består av:
			- Leder
			- Nestleder
			- 4 styremedlemmer
			
- En representant for de ansatte valgt av og blant de ansatte.
			
Vedkommende har personlig varamedlem
(3) 		
Styret skal:
		
a)
iverksette idrettskretstingets og NIFs vedtak og bestemmelser,
		
b)
vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
		
c)
påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
			
samsvar med de vedtak som er fattet på idrettskretstinget eller av overordnet
			
organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettskretsen har en tilfreds			
stillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvar			lig økonomistyring,
		
d)
arbeide med saker som er nevnt i § 3,
		
e)
oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
		
f)
oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1.
(4) 		
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Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

Sak 7
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere
		kretsens regnskap
		Styrets forslag:
		
Advisor Revisjon AS ved statsautorisert revisor Ann-Mari M. Juvik tilsettes som
		
revisor for Hordaland idrettskrets for 2018-2019.
		

Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar.

Sak 8

Foreta valg
•

leder og nestleder

•

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

•

kontrollkomité på 2 medlemmer og med 2 varamedlemmer

•

representanter til Idrettstinget

•

valgkomité med leder og 2 medlemmer med en vararepresentant
for neste idrettskretsting
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Valgkomiteens innstilling til kretsstyre og kontrollkomité for perioden
2018-2019:
Styre:
Leder:			Helge Johnsen			Ask Fotball 		(gjenvalg)
Nestleder:		
Gunn Berit Lunde Aarvik		
Bulken IL 		
(gjenvalg)
Styremedlemmer: Robert Andre Teikari 		
Sveio IL		
(gjenvalg) Ungdom
			Leila Rossow				Møhlenpris IL
(gjenvalg)
			Gunn Knudsen			Mathopen IL 		(gjenvalg)
			Ole Hope				IL Gneist		(ny)
Varamedlemmer: Aina Merete Steinsland		
Nordre Holsnøy IL (ny)
			Jarl Svanberg			Kjøkkelvik IL 		(ny)
Kontrollkomite:
Leder:			Svein Brunvatne, 			Os Turnforening 		(gjenvalg)
			Marit Pedersen			Bergens Svømme Club
(gjenvalg)
Varamedlemmer: Steinar Kvinge			Årstad IL		(ny)
			Lisbeth Hjelle 			Sotra SK		(ny)
Kriterier
I arbeidet med å få på plass et sterkt styre i Hordaland Idrettskrets har valgkomiteen lagt til grunn
følgende kriterier:
•
•
•
•

Være gode på samspill, samarbeid og kommunikasjon.
Ha et helhetlig og overordnet perspektiv på norsk idrett.
Kompetanse og kapasitet til å bidra aktivt i å lede og videreutvikle idretten i Hordaland.
Ha sterke strategisk evner.

Valgkomiteens overordnede vurdering:
• Valgkomiteen har satt sammen et styre ut i fra en helhetsvurdering av kompetanse, erfaring og
personlige egenskaper.
•

Valgkomiteen har også vurdert geografisk og idrettslig tilknytning og er opptatt av at styret skal
gjenspeile fylket og ulike idretter.

•

Valgkomiteen vektlegger kontinuitet på dagens styremedlemmer, med en viss grad av fornyelse, kompetanse og alder.

•

Det er innstilt ett nytt styremedlem og 2 nye varamedlemmer. De nye har bred erfaring fra
idretten med sterk kompetanse fra private og offentlig virksomheter samt lang styrekompetanse
i offentlige og private selskaper.

•

Likt antall kvinner og menn i styret anser valgkomiteen som viktig å opprettholde.

•

I henhold til tingvedtak fra 2016 skal det være en ungdomsrepresentant i styret som valgkomiteen har ivaretatt gjennom å innstille Robert Andre Teikari.
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Valgkomite:
Leder			
Medlem		
			
Varamedlem		

Tore-Christian Gjelsvik
Christine Ullestad 		
Lars Riis Ellingsen 		
Liv Nyheim Kilen 		

Askøy Fotballklubb
Kleppestø Sportsklubb og Askøy Håndballklubb
Tertnes Håndball
Strandvik IL

Personalia på kandidater til kretsstyret
Leder			

Helge Johnsen (gjenvalg)

Adresse:		
Postboks 125, 5326 Ask
Født:			1946
Klubb:			Ask Fotball
Stilling/yrke:		
Overingeniør Universitetet i Bergen
Bakgrunn idrett:

Nestleder 		

•
•
•
•
•
•

Leder Ask Fotball 1988 – 1996
Leder Idrettsrådet på Askøy 1996 – 2004
Styremedlem Idrettsrådet på Askøy 2004 – 2009
Styremedlem i Hordaland idrettskrets 2004 – 2008
Nestleder Hordaland idrettskrets 2008 – 2014
Styreleder Hordaland idrettskrets 2014 – 2018

Gunn Berit Lunde Aarvik (gjenvalg)

Adresse: 		
Neståsvegen 46, 5708 Voss
Født:			1954
Klubb: 		
Bulken IL
Stilling/yrke: 		
Administrasjonsleder Voss vgs
Bakgrunn idrett:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styremedlem Bulken Idrottslag 1980-1997
Leder Bulken Idrottslag 2004 - dd
Norges Skiforbund, styremedlem 1997-2003.
Norges Skiforbund, nestleder Appellkomiteen 2003-2012
Styreleder Voss Idrettshall 2000 - 2008
Norges Skiforbund, leder i Appellkomiteen 2012-2014
Hordaland Skikrets, langrennutvalget 2004-2008
Varamedlem Hordaland idrettskrets 2012 – 2014
Styremedlem Hordaland idrettskrets 2014 – 2016
Styremedlem Hordaland Skikrets 2012 – dd
Nestleder Hordaland idrettskrets 2016 – 2018

Bakgrunn politisk virksomhet:
• Styremedlem, gruppeleder Voss Arbeiderparti 1996-2011
• Ordfører Voss kommune 2007 – 2011
• Voss kommunestyre 1995 –2011
• Hordaland fylkesting 2015 – dd
11

Styremedlem

Robert André Teikari (gjenvalg)

Adresse: 		
Fantoftveien 26, 5575 Fantoft
Født:			1996
Klubb:			Sveio Karateklubb
Stilling/yrke: 		
Student
Bakgrunn idrett:

•
•
•
•
•
•

Utøver Sveio Fotballklubb 2002 – 2011
Utøver Sveio Karateklubb 2005 – 2014
Instruktør Sveio Karateklubb 2009 – 2014
Dommer Sveio Karateklubb 2012 – 2016
Lederkurs for Ungdom 2011
Styremedlem Hordaland idrettskrets 2016 – 2018

Styremedlem

Leila Rossow (ny som styremedlem)

Adresse: 		
Født: 		
Klubb : 		
Stilling/yrke: 		

Kong Oscarsgate 59, 5017 Bergen
1982
Møhlenpris IL
Sykepleier

Bakgrunn idrett:

•
•
•
•

Styremedlem Møhlenpris IL 2012 – 2015
Varamedlem i Idrettsrådet i Bergen 2014 – 2015
Styremedlem i Idrettsrådet i Bergen 2015 – 2018
Varamedlem Hordaland idrettskrets 2016 – 2018

Styremedlem

Gunn H. Knudsen (gjenvalg)

Adresse: 		
Født: 		
Klubb : 		
Stilling/yrke: 		

Storingavika 88, 5174 Mathopen
1957
Mathopen IL
Fagkoordinator idrettsfag og kontaktlærer idrettsfag ved Sotra vgs. avd. Sund

Bakgrunn idrett:
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•
•
•
•
•
•

Ulike tillitsverv på klubbnivå
Trener kretslag håndball
Drevet Idrettsskolen i Mathopen IL
Styremedlem Idrettsrådet i Bergen 2000 – 2008
Leder Idrettsrådet i Bergen 2008 – 2010
Styremedlem Hordaland idrettskrets 2006 – 2018

Styremedlem

Ole Hope (ny)

Adresse: 		
Stamsneset 58b, 5252 Søreidgrend
Født: 			1963
Klubb : 		
IL Gneist		
Stilling/yrke: 		
Adm. dir. Bergensklinikken
Bakgrunn idrett:

•
•
•
•
•

Styreleder IL Gneist mars 2017 – dd.
Styreleder IL Gneist håndballgruppen 2016 – 2017
Styremedlem IL Gneist hovedstyret 2016 – 2017
Nestleder IL Gneist styret håndballgruppen 2014 –2016
Styremedlem IL Gneist klatregruppen 2012 –2016

Varamedlem

Aina Merete Steinsland (ny)

Adresse: 		
Født: 		
Klubb : 		
Stilling/yrke: 		

Mongsedalen 34, 5918 Frekhaug
1975
Nordre Holsnøy IL
Avdelingsleder NAV Årstad

Bakgrunn idrett:

•
•
•

Nestleder Meland idrettsråd 2013 – 2016
Nestleder i Nordre Holsnøy IL 2014 – 2016
Valgkomiteen Nordre Holsnøy IL 2016 – dd

Varamedlem

Jarl Svanberg (ny)

Adresse: 		
Født: 		
Klubb : 		
Stilling/yrke: 		

Nedberget 9, 5178 Loddefjord
1964
Kjøkkelvik IL
Direktør i Bergen Vann

Bakgrunn idrett:

•
•
•

Styremedlem i Kjøkkelvik IL 2000 – 2004
Styreleder i Kjøkkelvik IL 2004 – 2015
Klubbutviklingsutvalget i NHF Region Vest 2008 – 2014

Valg av kontrollkomite
Leder:			Svein Brunvatne, 			Os Turnforening 		(gjenvalg)
			Marit Pedersen			Bergens Svømme Club
(gjenvalg)
Varamedlemmer: Steinar Kvinge			Årstad IL		(ny)
			Lisbeth Hjelle 			Sotra SK		(ny)
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Valg av representanter til Idrettstinget
Styrets forslag:

Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettsting i perioden.

Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer med en vararepresentant
for neste idrettskretsting
Styrets forslag til valgkomité for neste idrettskretsting blir lagt frem på tinget.
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NOTAT
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Glede
Fellesskap
Helse
Ærlighet
Frivillighet
Demokrati
Lojalitet
Likeverd

HORDALAND IDRETTSKRETS

Besøksadresse: Kniksens Plass 3 - Postadresse: Postboks 6143, 5892 Bergen
www.idrettsforbundet.no/hordaland - facebook.com/hordalandidrettskrets
e-post hordaland@idrettsforbundet.no - telefon 55 59 58 00
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