NORGES
I DRETTSFORBUND
Hordaland idrettskrets

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/19
Styremøte 04/19 ble avholdt onsdag 10. april på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00
og ble avsluttet kl. 19.15.
Navn

Tilstede

Helge Johnsen, kretsleder

X

Gunn H. Knudsen, styremedlem

X

Ole Hope, styremedlem

X

ForFall

Robert-Andre Teikari, styremedlem

X

Leila Rossow, styremedlem

X

Aina Merete-Steinsland, styremedlem

X

Gunn Hilde Øymo, styremedlem

X

Janne Landås, styremedlem

X

Jarl Svanberg, varamedlem

X

Knut Songve, organisasjonssjef

X

Merknad

Ansattes representant.
Ansattes representant — personlig vara

Referent

Sakliste:

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

19/19:
20/19:
21/19:
22/19:
23/19:

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/19
Orientering om paraidrettsarbeidet i Hordaland
Idrettstinget 2019
Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 19/19:

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak:

Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 20/19:

Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/19

Saksunderlag:

Utkast til protokoll fra styremøte 03/19

Vedtak:

Protokollen godkjent.

Sak 21/19:

Orientering om paraidrettsarbeidet i Hordaland

Kommentarer:

Paraidrettsområdet er et innsatsområde som har hatt fin utvikling i
Hordaland de siste årene. Fagkonsulent paraidrett Thea Lunde
Christiansen orienterte om arbeidet innen dette fagområdet,
samarbeidet med bl.a. Olympiatoppen Vest, særkretser, Idrettscampus
Bergen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
Målgruppene for arbeidet omfatter bevegelseshemmede, synshemmede,
hørselshemmede og utviklingshemmede. Det er et økende antall
idrettslag som har tilbud for målgruppen, og det er et økende antall
utøvere med funksjonsnedsettelse i idrettslagene. Men det er fortsatt
plass til mange flere. Tall fra Stiftelsen VI viser at 1 % av av
funksjonshemmede er medlem i idretten. Det vil si at 99% ikke er med.
Da er potensialet stort. Det ble diskutert hvordan vi kan oppnå
målsettingen om å få flere med, og blant innspill som ble trukket frem
var: Rekruttering og oppfølging, kompetanseheving i idretten,
samarbeid (i og utenfor idretten), informasjon og synliggjøring samt
markedsføring av tiltak/samlinger/kurs.

Vedtak:

Gjennomgangen av arbeidet for mennesker med
funksjonsnedsettelser / paraidrett i Hordaland tas til
orientering.

Sak 22/19:

Idrettstinget 2019

Kommentarer:

Det ble tatt en gjennomgang på bl.a.:
- Reise
- Innmeldte saker fra HIK og hvordan disse følges opp frem mot
tinget og under tinget
- Valgkomiteens innstilling til nytt styre i NIF

Så langt administrasjonen har kunne sjekket opp, er
gjennomgangen av lovendringsforslagene som skal finne sted
mellom kl. 1000 og 1200, ikke avgjørende for delegatene på
Idrettstinget. Det legges opp til en gjennomgang av de viktigste
lovendringsforslagene på styremøtet 8. mai.
Det legges opp til denne felles reiseruten:
Fly fra Bergen fredag 24. mai kl. 0725 (Gardermoen 0815)
Tog fra Gardermoen kl. 0859 (Lillehammer 1040)
Buss fra Lillehammer togstasjon kl. 1050.
Lunsj og registrering starter kl. 1100.
Retur:
Tingforhandlingene slutt kl. 1300. Lunsj kl. 1300.
Buss fra Lillehammer Hotell kl. 1345.
Tog fra Lillehammer kl. 1415 (Gardermoen kl. 1601)
Fly fra Gardermoen kl. 1705 (Bergen 1755)
Sara Stokken Rott er med i valgkomiteens innstilling til nytt styre i
NIF. Sara er meldt inn som kandidat av Hordaland idrettskrets, og
det er svært gledelig at hun har overbevist valgkomiteen om at hun
er en god kandidat til styret. Sara studerer for tiden i Trondheim. Vi
kontakter Sara med tanke på en samtale enten under styremøtet 8.
mai eller ifm. møte med idrettsråd og særkretser 15. mai.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble diskutert uten at det ble
konkludert med hvordan HIKs representanter vil stemme under
valget.
Vi trenger en kvinnelig vararepresentant til Idrettstinget dersom
Gunn H. Knudsen eller Aina M. Steinsland skulle bli forhindret fra å
reise til Idrettstinget. Org.sjef kontakter daglig leder i Idrettsrådet i
Bergen mtp. aktuelle navn fra dette org.leddet.

Vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag knyttet til
praktiske forhold knyttet til Idrettstinget. Styret ønsker å
diskutere aktuelle saker i styremøtet i mai.

Sak 23/19:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger
o

Orienteringssaker, skriv og meldinger:
■ Regionaliseringsprosessen - status
• Møte i interimstyret tirsdag 9. april. Gunn H.
Knudsen ga uttrykk for at diskusjonene gir
konkrete resultater og at det er god stemning
under møtene.
• Felles møte for styrene i Hordaland og Sogn og
Fjordane IK i Lavik mandag 20. mai kl. 1700 2100. Det legges opp til en diskusjon om aktuelle
tema i dette møtet under styremøtet i mai.
• Søknad Vestland fylkeskommune fra Vestland IK,
OLTV og Idrettscampus Bergen Det er sendt inn
søknad innen fristen 1. april. Vestland IK har søkt

om kr. 5.800.000, OLTV har søkt om kr.
1.600.000 og Idrettscampus Bergen har søkt om
kr. 1.500.000 i tilskudd til driften i 2020.
• Tilskuddsbrev NIF 2019. HIK vil motta kr. 2.687.147 i
totalt tilskudd. Det trekkes ut andeler til ITbasisfinansiering, digitalisering og mediadatabase. Etter
disse fratrekkene vil HIK motta kr. 2.282.268 til
utbetaling i 2019. Tilskuddet fra NIF er i tråd med
forventningene og vedtatt budsjett for HIK.
■ Anleggsrapport 2018, NIF/Kulturdepartementet https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg
■ Ansettelsesprosess anleggs- og utviklingskonsulent. Det
er gitt tilbud om stillingen til en person, og vi venter på
tilbakemelding fra denne.

o

Deltakelser/representasjon
• Idrettsrådscruise til Aalborg 8.-10. mars. Helge Johnsen,
Robert-Andre Teikari, Anne-Kristine Aas, Edel
Johannessen, Janne Landås og Knut Songve deltok.
Åpning Skøytesportens historie i Bergen, Fana Arena 14.
mars. Helge Johnsen, Anne-Kristine Aas og Knut Songve
deltok.
• Kretsting, Hordaland Friidrettskrets 16. mars. Ole Hope
deltok.
• Kultur- og idrettskonferanse, Askøy kommune 16. mars.
Helge Johnsen deltok.
• Anleggskonferanse Vestland 20. mars. Aina M.
Steinsland, Arrne-Kristine Aas, TITea Lunde Christiansen,
Janne Landås og Knut Songve deltok.
• Kulturkonferansen Vestland 21. mars. Knut Songve
deltok.
• Kretsting, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets, Voss 24.
mars. Gunn H. Knudsen deltok.
• Forbundsting, Norges Friidrettsforbund, Bergen 30. mars.
Helge Johnsen deltok.
• Åpning Sotra Turnhall 1. april. Helge Johnsen deltok.
• Oppfølgingsmøte arbeidet med OL/PL 2030 - møte
Gardermoen 10. april. Helge Johnsen deltok.
•

Årsmøter i idrettsråd:
o 13.03 Tysnes IR, Uggdal.
o 13.03 Bømlo IR, Moster
o 01.04 Meland IR, Meland Aktiv
o 09.04 Sveio IR, kommunehuset, Sveio
o 09.04 IR Bergen
o 10.04 Ullensvang IR, Kinsarvik
o 10.04 Stord IR, Trotthuset
o
o
o
o
•

■

24.04 Osterøy IR
24.04 Fjell IR
25.04 IR Askøy
05.06 Radøy IR
11.06 Fitjar IR

Idrettspolitisk møte med særkretser og idrettsråd 15.
mai. Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Aina M. Steinsland og
Jarl Svanberg deltar.

o

Protokoll godkjent
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