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NORDLAND IDRETTSKRETS 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 3/2016-2017, ONSDAG 15. JUNI 2016 

VIA SKYPE 

 

 
Tilstede: Reinert Aarseth Leder  

  Anita Eliassen  Nestleder  

Ronja Hammernes Styremedlem  

Kjell Rambøl  Styremedlem 

Tom Mørkved  Styremedlem 

Marit Gjelle  1. varamedlem 

 

 

Forfall: Trond Olsen  2. varamedlem  

 

   

Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 

  Tore Strand  Idrettsfaglig konsulent 

  Anette Nybø  Utdanningskonsulent 

     

 

Sakliste: 

 

Sak 18:  Orienteringer:  

* Ledermøte NIF  

* Barents Summer Games 2017  

Sak 19:  Høring – utviklingsplaner  

Sak 20:  Etablering av anleggsutvalg  

Sak 21:  Oppfølging av prosess med styret  

Sak 22:  Protokoll fra idrettskretstinget og fra tinget i ISF  
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Saksbehandling: 

 

 

Sak 18: Orienteringer: 

 

 Ledermøte NIF 

 

Reinert Aarseth orienterte om sakene som var oppe på NIF sitt ledermøte. 

Konklusjonen var at det var et godt møte med god stemning og enighet om 

hvilken vei norsk idrett skal gå. 

 

 Barents Summer Games 2017 

 

Kristin Setså orienterte om status på arbeidet med BSG 2017 i Bodø. Mener vi 

er godt i rute, men økonomien er utfordringen pr nå. Søknader sendt og skal 

sendes. 

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

Sak 19: Høring - utviklingsplaner 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 15.06.16. 

 

Administrasjonen orienterte om det som pr nu ligger i høringssvaret. Vi mener 

det er godt samsvar mellom våre innspill og det de andre kretsene har 

signalisert. Vi vil koordinere vårt svar med de andre idrettskretsene. 

 

Vedtak: Administrasjonen lager høringssvaret og koordinerer dette med de andre  

idrettskretsene, slik at vi får med NIKs punkter i et felles høringssvar, som 

oversendes NIF innen tidsfristen. Endelig høringssvar sendes styret til 

orientering.  

 

 

Sak 20: Etablering av anleggsutvalg 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.06.16. 

 

Det var kommet inn 6 forslag på kandidater til anleggsutvalget. 

 

Styret diskuterte rolle/mandat. Når det gjelder anleggskonsulent må det jobbes 

tett med fylkeskommunen, og man kan ikke legge ansvaret for å få dette på 

plass helt over på utvalget. Både styret og utvalget bør diskutere hvilken 

funksjon og kompetanse en anleggskonsulent eventuelt skal ha. 

 

Styret mener utvalget bør bidra i å meisle ut en anleggspolitikk for Nordland, 

og at det bør gjøres i samarbeid med fylkeskommunen. Utvalget bør også jobbe 

med anleggspolitiske saker nedfelt i Idrettspolitisk Plattform, f.eks. øke 

andelen spillemidler til Nordland, og vurdere hva som da er de riktige tiltaken 
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Kommunikasjon og informasjonsarbeid overfor idrettslag og idrettsråd om 

anleggsbygging og spillemidler kan også være en oppgave for utvalget. 

 

Styret diskuterte sammensetning av utvalget ut fra de forslag som er kommet 

inn. Utvalget bør bestå av 5 medlemmer der styret sin representant bør være 

leder. I tillegg ønsker man en sammensetning med spredning i geografi, små og 

store idretter, sommer og vinter. Man kom frem til 3 kandidater man ønsker å 

ha med, og vil supplere med en til på første møte til høsten. 

 

Til dette møtet ba styret leder for utvalget lage et notat med forslag til mandat. 

 

Vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte med endelig fastsetting av mandat og  

endelig valg av medlemmer.   

 

 

Sak 21: Oppfølging av prosess med styret   
 

Referat fra prosessen som ble gjennomført 24.04 var sendt ut til styret på 

forhånd.  

 

Styret gikk gjennom de ulike områdene styret ønsker å jobbe med, og hvilke 

tiltak styret kan involveres i. Når det gjelder deltakelse på møter/seminar må vi 

ha reiseutgiftene i bakhodet, og se om man kan dele litt på deltakelsen. 

 

Kursholder    Kjell,  Ønsker flere oppdrag 

Idrettslag Kjell  

Lov og organisasjon Kjell, Anita Ønsker å delta på lov-, domsseminar 

Anleggsutvikling Tom, Trond Tom blir leder av anleggsutvalget 

Idrettsråd Tom, Trond, 
Anita 

Brukes som sparringspartnere for 
administrasjon på IR-utvikling 

Idrettspolitikk – kommune og 
fylke 

Tom, Anita Anita som nestleder bør være med på en 
del politiske arenaer. Tom som er i Bodø 
kan være med å jobbe mot fylket 

Ungdom aktiv i politikk og 
organisasjon 

Ronja Ronja tar kontakt med Ungdommens 
fylkesting og ber om å få møte dem. 

Utvikle ungdomsidretten Ronja, Marit Brukes som sparringspartner for adm. 
Ronja deltar i jobben med å utrede 
ungdomsutvalg 

Mindre byråkrati i idretten Ronja, Marit Passer på at vår egen jobb er minst mulig 
byråkratiserende for IL, SK og IR 

Barents Marit Er vara for Reinert til BSCN 

Kommunikasjon Marit Pågår fortløpende. Sparringspartner for 
adm 

Styrearbeid IR/SK/IL Trond  

Idrettspolitikk i Nord-Norge Marit, Trond Være aktive på NNI-møte. Flott at vi har 
et aktivt samarbeid, trenger ikke være 
enige i alt. 
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Verktøy til å jobbe videre med 
kurs/prosjekt 

Anita  

 

 

Vedtak: Oversikten over tiltak oppdateres jevnlig.  

 

 

Sak 22: Protokoll fra idrettskretstinget og fra tinget i ISF  
 

Protokoll var sendt ut til styret på forhånd.  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 


