Velkommen til
sonemøte for idrettsråd 2016

Agenda
• Formål med sonemøtene
• Informasjon fra idrettskretsen
• Kompetanseheving av tillitsvalgte
• Kommunikasjon/Informasjonskanaler for idrettsråd – hjemmeside, epost, facebook, Sportsadmin, Minidrett
• Idrettsrådets oppgaver i henhold til loven og samarbeidsavtale med
kommunen
• Erfaringsutveksling

Formål med sonemøtene for IR
- hvordan bli bedre sammen
• Bedre kommunikasjonen mellom IR og MRIK
• Bli bedre kjent med hverandre (IR imellom og MRIK)
• Øke kvaliteten på tjenestene fra MRIK mot IR
• Øke kvaliteten på arbeidet fra de ulike IR
• Lære av hverandre, og løfte hverandre
Mao: Hvordan jobbe sammen for å bedre idrettens kår i Møre og
Romsdal?

Styret i idrettskretsen 2016-18

Bak fra venstre: Einar Warholm, Britt Engvik Hjelle, Kåre Sæter, Ørjan Handal Dimmestøl, Mikael Skodjereite
Foran fra venstre: Anders Løkken, Rune Skavnes, Guri Leridal Hoem og Bente Grudt. Gitte Myklebust var ikke tilstede da bildet ble tatt

Soneansvar fra styret
Kåre Sæter
Bente Grudt
Einar Warholm
Gitte Myklebust
Mikal Skodjereite
Rune Skavnes
Britt Engvig Hjelle
Ørjan Dimmestøl
Guri Hoem
Anders Løkken
Administrasjonen

Ørsta, Volda, Ulstein og Ålesund
Rauma, Nesset og Aukra
Herøy, Hareid og Giske
Norddal, Skodje og Haram
Sula, Vanylven, Sykkylven og Stranda
Sunndal, Tingvoll og Surnadal
Gjemnes, Aure og Halsa
Molde og Eide
Averøy og Fræna
Vestnes og Kristiansund
Sande samt kommuner som ikke har
idrettsråd (Sandøy, Midsund, Ørskog,
Smøla og Stordal)

Ansatte i idrettskretsen
www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal
Følg oss også på facebook, twitter og instagram
Roar Lervik
Tlf: 992 70 638
E-post:
roar.lervik@idrett
sforbundet.no

Grete Opheim
Tlf: 414 65 542
E-post:
grete.opheim@
idrettsforbunde
t.no

Siri Ask Fredriksen
Tlf: 419 00 996
E-post:
Siri.Fredriksen@id
rettsforbundet.no

Vegard Rangsæter
Tlf: 414 61 102
E-post:
Vegard.Rangsaeter
@idrettsforbundet
.no

Geir Moholt
Tlf: 901 97 601
E-post:
geir.moholt@idre
ttsforbundet.no

Ellen Hammer
Tlf: 408 77
781
E-post:
Ellen.hammer
@idrettsforbu
ndet.no

Idrettens møteplass 2016
Fredag 30.09

Lørdag 1.10

• Daglig ledersamling
• Fra mitt lokale idrettslag og ut i
verden

• Klubbens styrearbeid i praksis
• Idrettens datasystemer
• Fagsamling for
særkretser/regioner
• Spillemidler til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet

• Årets ildsjel Sajandan Rutthira
• Dimna IL v/ Arve Hatløy
• Tibe: Hvordan IKKE bruke sosiale
medier

• Lederkurs for ungdom (varer til
søndag 2.10)

Idrettens organisering
NIF

Fellesorganisasjon og sentral
administrasjon for norsk idrett

Medlemslinjen

Aktivitetslinjen

Idrettskretsene (19)

Særforbundene (54)

Fellesorganisasjon for alle
Idrettene i ett fylke

Nasjonal organisasjon for en eller
flere særidretter i Norge

Primært et
lokalt organ

Medlemskap
i norsk idrett

Medlemskap
I særforbund

Idrettsrådene (360)

Samarbeidsorgan for
Idrettslagene i kommunen

Særkrets/region
Regions- eller fylkesorganisasjon
for en særidrett

Idrettslagene (11 500)
Lokal medlemsorganisasjon med
Medlemskap i NIF og særforbundene

Det personlige
medlemskapet
i idrettslaget

Den idrettslige kontakten går
primært til særidrettsgruppene

Særidrettsgrupper
Underavdeling som organiserer
Aktiviteten innenfor en særidrett

Medlemmene (2 250 000)
Individuelle medlemskap i idrettslaget og tilknytning som
aktiv innenfor en eller flere idretter

I spesialidrettslagene er
oftest klubb- og gruppestyret helt identisk

Eller er det slik?
Medlemmene (2 250 000)
Individuelle medlemskap i idrettslaget og tilknytning som
aktiv innenfor en eller flere idretter
Særidrettsgrupper

I spesialidrettslagene er
oftest klubb- og gruppestyret helt identisk

Det personlige
medlemskapet
i idrettslaget

Underavdeling som organiserer
Aktiviteten innenfor en særidrett

Den idrettslige kontakten går
primært til særidrettsgruppene

Særkrets/region
Regions- eller fylkesorganisasjon
for en særidrett

Samarbeidsorgan for
Idrettslagene i kommunen

Lokal medlemsorganisasjon med
Medlemskap i NIF og særforbundene

Medlemskap
I særforbund

Medlemskap
i norsk idrett

Særforbundene (54)
Nasjonal organisasjon for en eller
flere særidretter i Norge
Aktivitetslinjen

Idrettsrådene (360)

Idrettslagene (11 500)

Primært et
lokalt organ

Idrettskretsene (19)
Fellesorganisasjon for alle
Idrettene i ett fylke

NIF

Fellesorganisasjon og sentral
administrasjon for norsk idrett

Medlemslinjen

Kompetansetilbud i idrettskretsen
Aktivitet
• Aktivitetslederkurs barneidrett
• Temakveld: Disse gjennomføres på
etterspørsel og har ulike tema – i
høst er det planlagt tema om
trenerrollen og skadeforebygging,
men andre tema kan også være
aktuelle.

Organisasjon
• KlubbAdmin
• Nye lover for idrettslag
• Klubbens styrearbeid i praksis
• Klubbutvikling – startmøter
• Klubbesøk med ulike tema
• Lederkurs for ungdom
• Oppstartsmøter for
kommunedelplaner
• Idrettens dag i kommunestyret

Enklere idrettslag 2016

Idrettens systemer
• Min Idrett – https://minidrett.nif.no/
• Sportsadmin – https://www.idrettsforbundet.no/sportsadmin
• Epost • Ny hjemmesideløsning – nn-idrettsraad.no (eksempel:
https://larvikir.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx)
• Ny påloggingsportal -

Kommunikasjon

Erfaringsutveksling Idrettsråd

Lovverk til idrettsråd
• Alle idrettsråd skal ha en lov som er vedtatt på årsmøtet – lovnorm
for idrettsråd

Lovnorm

Sakliste årsmøtet
1.

Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.

Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4.

Behandle årsmeldingen.

5.

Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.

6.

Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

7.

Behandle forslag og saker.

8.

Vedta budsjett.

9.

Foreta følgende valg:
a)
b)
c)
d)
e)

Leder og nestleder.
[antall] styremedlemmer og [antall] varamedlemmer.
To revisorer.
Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

10.

Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettsråd.

11.

Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

12.

Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmene kan velges til
spesifikke oppgaver.

13.

Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9:
”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til
”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”.

§ 3 Oppgaver
1)
Idrettsrådet skal:
• styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
• dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle
lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og være en møteplass og
utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.
2)
Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med
oppgaver primært på lokalt nivå.
3)
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til
kommunen gjennom idrettsrådet.
• Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva
idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også
tillegges idrettsrådet.

Idrettsrådet sin rolle
• Ungdom
• Integrering av nye landsmenn
• Integrering av funksjonshemmede

