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NORDLAND IDRETTSKRETS 
IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 4/2014-2015, SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 

SCANDIC HAVET HOTELL 

 
 
Tilstede: Einar Botnmark Leder 

Reinert Aarseth Nestleder   
Anita Eliassen  Styremedlem   
Marit Gjelle  Styremedlem  
Tord Eliassen  Styremedlem  
Kjell Rambøl  1. varamedlem  
Therese Larsen 2. varamedlem. 

   
 
Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 
  Tore Strand  Idrettsfaglig konsulent 
  Anette Nybø  Utdanningskonsulent, på sak 33 
 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 30: Godkjenning av protokoll 

a) Styremøte 3/2014-15, 7. oktober 2014, Bodø 
 
Sak 31: Regnskapsrapport pr 30.09.14 
 
Sak 32: Budsjettføringer 2015 
 
Sak 33: Kommunikasjonsplan Nordland idrettskrets 
 
Sak 34: Rammetilskudd idrettskretser - høring 
 
Sak 35: «Fyrtårnanlegg» i Nordland – status og fremdrift 
 
Sak 36: Idrettsting 2015 – involvering av organisasjonen 
 
Sak 37: Overtakelse av administrasjon av idrettslag 
 
Sak 38: Referatsaker 
 
Sak 39: Møteplan 
 
Sak 40: Forslag på navn til NIF sin valgkomite 
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Styret fikk en orientering fra Bodø idrettsråd ved nestleder Maren-Eisabeth Nilsen Nygaard 
og daglig leder Hilde Ånneland om status på fleridrettshallen på Mørkved. 
 
 
Saksbehandling: 
 
 
Sak 30: Godkjenning av protokoll 

a) Styremøte nr 3/2014-15, 7. oktober 2014, Idrettens Hus, Bodø 
 
Vedtak: Protokollene godkjennes med de tilføyelser som ble gjort på møtet.  
 
   
Sak 31: Regnskapsrapport pr 30.09.14 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.10.14 og notat fra IRK. 
 
Ut fra prognosen ligger vi an til et overskudd på kr 49.091,-. 

 
Vedtak: Til orientering.  
 

 
Sak 32: Budsjettføringer 2015  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.10.14. 
 
Så tidlig på høsten er det vanskelig å lage et nøyaktig budsjett når man ikke vet 
hvordan inntektene vil bli neste år. Kostnadene har vi litt bedre oversikt over, 
og uten å gjøre noe med inntektssiden får vi et budsjett med et underskudd på 
kr 7.000,-. 
 

Vedtak: Til orientering.  
 
 
Sak 33: Kommunikasjonsplan Nordland idrettskrets  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.10.14. 
 
Anette Nybø la frem forslag til plan. Styret diskuterte hvordan de ulike kanaler 
kan brukes, og i saken var det lagt frem forslag på tiltaksplan. En enkel måte å 
sørge for en lik profilering for NIF og idrettskretsene er å gi idrettskretsene 
tilgang/mulighet til å kjøpe de samme kleskolleksjonene som NIF sentralt 
bruker. 
Neste styremøte vil det bli avholdt kurs i retorikk og bruk av Facebook for 
styret og administrasjonen. 
Tord og Anette jobber sammen for å lage en visualisering av handlingsplanen 
som ble vedtatt på idrettskretstinget. 

 
Vedtak: 1. Styret i Nordland idrettskrets vedtar forslag til kommunikasjonsplan  
  2015-2016. 
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2. Forslaget til budsjett taes med i budsjettarbeidet for 2015. 
 
 
Sak 34: Rammetilskudd idrettskretser - høring   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.10.14. 
 
Styret vurderte forslaget som var sendt ut på høring, og diskusjonen på felles 
styremøte med Troms og Finnmark idrettskrets. Styret ønsket å redusere 
grunntilskuddet slik at geografifaktoren kan økes. Kun 2,5% på geografi er 
nesten en usynliggjøring når man tar hensyn til hvor mange oppgaver og tiltak 
som påvirkes av reiseavstander ol. Møter ute i fylket tar også lengre tid pga 
rutefrekvens på flyene. 
Styret mente også antall idrettsråd burde vært med av prinsipielle grunner. Det 
er et viktig ansvarsområde for idrettskretsen som gir en indikasjon på 
arbeidsmengde og oppgaver. 
Styrets forslag til nye kriterier gir ikke full dekning for utfordringene Nordland 
har i forhold til geografi, men styret ønsker å fremme et forslag man håper det 
er mulig å enes om. Etter felles møte med Troms og Finnmark idrettskrets er 
dette det forslaget man var enig om å gå sammen om. 

 
Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets fremmer følgende forslag til nye kriterier  

for fordeling av rammetilskudd mellom idrettskretsene: 
1. 70% av potten fordeles likt som grunntilskudd 
2. 4,5% fordeles etter geografifaktor 
3. 25,5% fordeles etter antall idrettslag 

 
Styret mener man også må legge opp til en ordning som ikke gir nedgang i 
tilskuddet til noen kretser i en overgangsperiode, inntil potten er økt som 
forutsatt. 

 
 
Sak 35: «Fyrtårnanlegg» i Nordland – status og fremdrift  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.10.14. 
 
Bodø idrettsråd orienterte om status på fleridrettshallen på Mørkved.  
 
Styret ber Trond Gøran Pedersen komme til neste styremøte og presentere 
hoppanlegget i Mo i Rana. 
 

Vedtak: Til orientering.  
 
 

Sak 36: Idrettsting 2015 – involvering av organisasjonen 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.10.14. 
 
Einar sitter i styringsgruppen for konferansen som de store idrettsrådene skal 
ha i januar. 
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Styret konstaterer at alle sammen har bakgrunn fra styrearbeid i idrettsråd. Det 
bør gjøres mer kjent. 
 
Styret ber administrasjonen lage en questback der man ber idrettslag, 
særkretser og idrettsråd om innspill til idrettstinget. Frist for forslag til 
idrettstinget er 5. februar. 
 
Ledermøtet 2015 brukes til å involvere underliggende org.ledd i sakene som 
skal opp på idrettstinget. Idrettspolitisk dokument vil da være på høring. 

 
Vedtak: Til orientering.  
 
 
Sak 37: Overtakelse av administrasjon av idrettslag  
  

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.10.14. 
 

Vedtak: Nordland Idrettskrets overtar administrasjon av Saltdal Sykkelklubb.  
Idrettskretsstyret oppnevnes som styre for klubben og legger den ned. 

 
 

Sak 38: Referatsaker 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.10.14. 
 
Nye referatsaker: 

• Pressemelding fra NIF: En milliard til idrettsanlegg pr år frem til 2022 
• Internavtale mellom NIF og NIK om pensjonskostnader. 
• Nyhetsbrev 7 om folkehelse fra Nordland Fylkeskommune. 
• NIF: Info om anleggsmomsen. 

 
Vedtak: Til orientering.  
 
 
Sak 39: Møteplan 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.10.14. 
 
Neste styremøte ble bestemt til 3. februar. 
 

Vedtak: Til orientering.  
 
 
Sak 40: Forslag på navn til valgkomiteen i idrettsforbundet 

 
Styret diskuterte aktuelle navn. 
 

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets ønsker å fremme Einar Botnmark til  
  idrettsstyret og Gunnar Skoglund til kontrollkomiteen i NIF.  


