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NORDLAND IDRETTSKRETS 
IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 1/2014-2015, TIRSDAG 13. MAI 2014 

IDRETTENS HUS, BODØ 

 
 
Tilstede: Reinert Aarseth Nestleder   

Anita Eliassen  Styremedlem   
Marit Gjelle  Styremedlem  
Kjell Rambøl  1. varamedlem, med fulle rettigheter  
Therese Larsen 2. varamedlem, med fulle rettigheter 

   
 
Forfall: Einar Botnmark Leder  

Tord Eliassen  Styremedlem  
 
 
Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 
  Tore Strand  Idrettsfaglig konsulent, på deler av møtet 
  Mona Myrland Organisasjonskonsulent, på deler av møtet 
  Anette Nybø  Utdanningskonsulent, på deler av møtet 
  Jens-Willy Barosen Informasjonsmedarbeider, på deler av møtet 
 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 1:  Godkjenning av protokoll 

a) Styremøte 18/2012-13, 25. april 2014, Bodø 
 
Sak 2:  Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg   
 
Sak 3:  Kvartalsrapport 1. kvartal   
 
Sak 4:  Regnskapsrapport pr 30.04.14 
 
Sak 5:  Endelig budsjett 2014 
 
Sak 6:  Handlingsplan 2014 
 
Sak 7:  Fordeling av idrettsråd og særkretser mellom styremedlemmene 
 
Sak 8:  Protokoll fra kretstinget og evaluering av kretsting og  

idrettskonferanse 
 
Sak 9:  Referatsaker 
 
Sak 10: Møteplan  
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Før saksbehandlingen startet tok styret og administrasjonen en presentasjonsrunde. 
 
 
Saksbehandling: 
 
 
Sak 1:  Godkjenning av protokoll 

a) Styremøte nr 18/2012-13, 25. april 2014, Idrettens Hus, Bodø 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes.  
 
   
Sak 2:  Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.05.14. 
 
Styret så på landsoversikten med tildelingsprosenter. Selv om potten til 
fordeling er økt med 200 millioner, får Nordland bare 1% økning. I år er vi det 
fylket som kommer dårligst ut, med lavest tildelingsprosent. Styret er bekymret 
over utviklingen og vil sende en bekymringsmelding til Norges Idrettsforbund 
over manglende effekt av endret tippenøkkel. En akseptabel ventetid er 2-3 år, 
dvs en tildelingsprosent mellom 34% og 50%. Kriteriene som fordeler 
spillemidlene mellom fylkene burde rettes inn slik at alle fylker kommer opp 
på dette nivået. Et alternativ er å øke potten slik at alle fylker kommer opp på 
denne tildelingsprosenten. 
 
Styret ber administrasjonen undersøke om det fins rapporter som sier noe om 
effekten av å ikke bygge anlegg, om den problemstillingen er belyst på noen 
måte. 
 
Styret diskuterte også hvorfor det er slik at det bygges så mange 
kunstgressbaner, mens andre idretter har få søknader. Bortsett fra idrettshaller 
som kommunene bygger. Det er selvsagt kommuner som er veldig flinke til å 
bygge anlegg for ulike idretter og dermed legger til rette for en variasjon av 
aktivitetstilbud for sine innbyggere. 

 
Vedtak: 1. Administrasjonens forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til  

anlegg, oversendes Nordland Fylkeskommune som idrettskretsens 
innstilling. 
2. Nordland idrettskrets sender en bekymringsmelding til NIF over 
manglende effekt av endret tippenøkkel.  

 
 

Sak 3:  Kvartalsrapport 1. kvartal  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.14. 
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Styret stilte spørsmål om hvordan samarbeidet med særforbundene og 
særkretsene fungerer på utdanningsområdet. En utfordring kan være at det 
kjøres klubbutvikling i noen grupper i et fleridrettslag. 
 
Styret diskuterte også hvor viktig det er å få registrert aktiviteten i YouAct-
gruppene. Samme utfordring har alle idrettslag som driver åpne, uforpliktende 
tilbud med mål om å bedre folkehelsen. 
 
Styret ba administrasjonen jobbe for å få presentere Young Active for 
fylkestinget. 
 
Styret ba også administrasjonen vurdere om idrettsrådene kan bidra til å få 
gjennomført idrettsregistreringen på en smidigere måte. 
 
Styret ønsker innføring i Klubbadmin, SA og andre internettløsninger som 
idretten har, på neste styremøte. 
 

Vedtak: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tas til orientering.  
 
 
Sak 4:  Regnskapsrapport pr 30.04.14  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.05.14. 
 
Det er fortsatt tidlig på året, så prognosen er satt lik budsjettallene. 

 
Vedtak: Til orientering.  
 
 
Sak 5:  Endelig budsjett 2014  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.14. 
 
Etter å ha fått kr 172.625,- mer i rammetilskudd fra Nordland Fylkeskommune 
endrer styret budsjettet slik: 

Personalkostnader kr 50.000,- 
Reiser adm  kr 10.000,- 
Styremøter  kr 5.000,- 
NNI-møte  kr 15.000,- 
Tilskudd særkretser kr 100.000,- 
Sum:  kr 180.000,- 

Budsjett for 2014 vil da vise et overskudd på kr 40.274,-. 
 
Nordland idrettskrets har fått et tilsagn fra Nordland Fylkeskommune på inntil 
kr 75.000,- til idrettskonferanse, fellesidrettslige kurs. Kr 25.000,- legges inn i 
budsjettet til idrettskonferansen, resten på fellesidrettslige kurs. 

 
Styret ønsker at grunntilskuddet skal prioriteres når tilskuddet til særkretsene 
økes. 
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Vedtak: 1. Styret i Nordland idrettskrets vedtar et driftsbudsjett for 2014 med et  
  overskudd på kr 40.274,-.  

2. Budsjett for kompetanseutvikling vedtas som foreslått. 
 
 
Sak 6:  Handlingsplan 2014  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.05.14. 
 
Styret diskuterte en del tiltak som kan gjøres for å bli mer synlig. Forslag til 
tiltak: 

• Inspirasjonstips for fysisk aktivitet legges ut 1 gang hver uke 
• Legge ut spørsmål som leserne kan gi respons på. F.eks. Ja eller Nei til 

OL2022. 
• Legge inn link på Facebook til alle nyheter på hjemmesiden. Må gjøres 

med resolusjonen fra kretstinget. 
 

Visualiseringen av planen med utgangspunkt i Organisasjonshjulet blir viktig, 
og bør ferdigstilles før sommeren. 
 
Styret ønsker å jobbe med en helhetlig kommunikasjonsplan på neste 
styremøte. 

 
Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets vedtar handlingsplan for 2014.  

 
 

Sak 7:  Fordeling av idrettsråd og særkretser mellom styremedlemmene 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.05.14. 
 
Styret gikk gjennom lista, og i forhold til fordelingen som man hadde i forrige 
tingperiode ble det gjort følgende endringer: 
Therese får følgende idrettsråd: Vestvågøy, Brønnøy og Vega. 
Anita får i tillegg: Hemnes, Hattfjelldal og Grane. 
Administrasjonen tar ansvar for: Bindal og Alstahaug. 
 
Therese får ansvar for: Nordland Dykkekrets, Nordland Svømmekrets, 
Nordland Bowlingkrets og Nordland Rytterkrets. 
Einar overtar Nordland Fotballkrets. 

 
Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets fordeler særkretser og idrettsråd mellom  
  seg som diskutert på møtet.  
 
 
Sak 8:  Protokoll fra kretstinget og evaluering av kretsting og idrettskonferanse  
  

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg. Rapport fra evalueringen, etter at 33 
hadde svart, var sendt ut på mail på forhånd. Protokollen fra kretstinget var 
ikke klar og underskrevet, og vil bli lagt frem på neste styremøte. 
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Administrasjonen gikk gjennom en helt fersk rapport fra evalueringen via 
questback. Her er noen stikkord fra evalueringen og diskusjonen: 

• Deltakerne var veldig godt fornøyd med konferansen og kretstinget. 
• Langhus IL v/Fossnes scoret høyest blant innleggene på konferansen. 
• Burde ha presentert hvem som har sittet i styret på et tidlig tidspunkt. 
• Må ha i bakhodet at ikke alle er like godt kjent med alle forkortelser og 

begrep vi bruker. 
• Noen syntes dirigentene var litt for raske, og nye deltakere fikk ikke 

summet seg før saken var banket gjennom. 
• Adm skriver ut en ny rapport der alle som ikke var delegater taes ut, og 

sender den ut til styret. 
 

Styret ønsker konferanse samtidig som det er kretsting, som i år. I mellomårene 
arrangerer vi faglige seminar i kombinasjon med ledermøte. Styret ønsker å 
legge ressursene inn her, og kutter fagsamlingene for idrettsråd og særkretser 
på høsten. 
 

Vedtak: Til orientering.  
 
 

Sak 9:  Referatsaker 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.14. 
 

Vedtak: Til orientering.  
 
 
Sak 10: Møteplan 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.14. 
 
Styret la inn følgende styremøter høsten 2014: 
09.09 Styremøte 11.00 – 18.00 
07.10 Styremøte via Skype 19.00 - 20.00 
31.10 Styremøte 11.00 – NNI-møtet starter 
 
Følgende representasjoner ble lagt inn: 
17.-19.10: Anleggsseminar i Trondheim: Einar med Reinert som vara 
 Lov og domsseminar : Therese med Anita som vara 
11.11: Møte i Folkehelsealliansen Einar med Reinert som vara  
 

Vedtak: Til orientering.  
 
 


