
 
 

IDRETTSKRETSSTYRET 

PROTOKOLL 
 

KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2016-2017 

SØNDAG 14. AUGUST 2016  

GÅMØTE I BODØ 

 

 

 

PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER 

SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE 

NÅR DET ER AKTUELT 

 

 

PROTOKOLLEN BLIR I SIN HELHET OFFENTILIGGJORT GJENNOM 

IDRETTSKRETSEN SINE HJEMMESIDER  

 

 

 

 

 
ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK, TA KONTAKT 

MED NORDLAND IDRETTSKRETS SITT KONTOR V/ORG.SJEF 

 

 

 

 

 

NORDLAND IDRETTSKRETS 

Idrettens Hus 

Boks 1420, 8002 BODØ 

Tlf: 75 71 14 00   

http://www.idrett.no/nordland 

  

http://www.idrett.no/nordland
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NORDLAND IDRETTSKRETS 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 
STYREMØTE 5/2016-2017, SØNDAG 14. AUGUST 2016 

GÅMØTE I BODØ 

 

 
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 

  Anette Nybø  Utdanningskonsulent, sak 33 

     

Sakliste: 

 

Sak 24:  Godkjenning av protokoll  

a) Styremøte 2/2016-17, 11. mai 2016, Idrettens Hus, Bodø  

b) Styremøte 3/2016-17, via Skype  

c) Styremøte 4/2016-17, mailmøte  

Sak 25:  Orienteringer:  

* Arctivity  

Sak 26:  Høring: Planprogram for regional plan for folkehelse  

Sak 27:  Høring: NIF sin søknad om spillemidler 2017  

Sak 28:  Instruks for org.sjef   

Sak 29:  Instruks for styret  

Sak 30:  Delegasjonsreglement  

Sak 31:  Saker til NNI-møte  

Sak 32:  Nordland idrettskrets sitt anleggsutvalg  

Sak 33:  Nordland idrettskrets sitt ungdomsutvalg  

Sak 34:  Møteplan  

Sak 35:  Referatsaker  
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Saksbehandling: 

 

 

Sak 24: Godkjenning av protokoll  

a) Styremøte 2/2016-17, 11. mai 2016, Idrettens Hus, Bodø  

b) Styremøte 3/2016-17, via Skype  

c) Styremøte 4/2016-17, mailmøte  

 

Vedtak: Protokollene godkjennes. 

 

 

Sak 25: Orienteringer: 

 

 Arctivity 

 

Reinert Aarseth orienterte om sommerens arrangement. Han snakket med flere 

deltakere, fra ulike deler av landet. De fleste kom faktisk fra sørnorge, og det 

kunne gjerne vært flere fra nord. Utfordringen fremover er å forankre 

prosjektet bedre i NIF slik at man sikrer fortsatt finansiering derfra. Vi har bedt 

om møte med idrettspresidenten og generalsekretæren, og håper det kan skje i 

forbindelse med idrettskonferansen i Nordland. Vi ønsker å orientere om 

Arctivity på NNI-møtet. 

 

 Barents Summer Games 2017 

 

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

status på økonomi som tidligere, ikke fått noe svar fra Bodø kommune enda. Vi 

bør lyse ut stillingen og ta forbehold om finansiering. 

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

Sak 26: Høring: Planprogram for regional plan for folkehelse  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.08.16. 

 

Styret synes det er bra at det kommer en regional plan. Styret er litt bekymret 

for at den ikke blir fulgt opp i kommunene. Håper alle involverte planer 

involverer seg, og at det kan skape engasjement. Erfaringen til nå er at 

folkehelsearbeidets viktigste aktør, kommunene, ofte enten glemmer 

frivilligheta eller glemmer ikke å engasjere frivilligheta i arbeidet. Dermed går 

man glipp av halve gevinsten av arbeidet. Hvis folkehelsekoordinatorene i 

kommunene arbeider helt uavhengig av idrettsseksjonen oppstår det lett 

motsetninger mellom idrett og f.eks. friluftslivet, noe som er helt unødvendig. 

 

Styret har ingen innsigelser til selve planprogrammet. 
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Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets har ingen kommentarer til planprogrammet  

  for Regional plan for folkehelse 2017-2015.  

 

 

Sak 27: Høring: NIF sin søknad om spillemidler 2017 
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.08.16. 

 

Styret diskuterte at det er veldig viktig at norsk idrett jobber godt i lag slik at vi 

ikke gjør dobbeltarbeid. Det er en utfordring særlig på utdanningssiden. 

Ungdomsarbeidet bør synliggjøres godt i søknaden slik at vi begrunner økt 

tildeling på en god måte. Utad må vi stå sammen og være enig, inad kan vi 

krangle om hvem som skal ha hva. 

 

Søknaden bør også synliggjøre den frivillige innsatsen idretten legger ned på 

andre områder enn de rent idrettslige, og som gjør at idrettslagene ofte er limet 

i lokalsamfunnet. Jfr. Arctic Race. 

 

 

 

Vedtak: Administrasjonen utarbeider høringsuttalelse basert på momentene i  

  saksfremlegget og diskusjonen på møtet.   

 

 

Sak 28: Instruks for org.sjef   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.08.16. 

 

Styret ønsker å bruke instruksen som NIF har utarbeidet. 

 

Instruksen bør legges frem på første møte med nytt styre etter hvert 

idrettskretsting. 

 

Vedtak: Styret vedtar forslaget til instruks som NIF har utarbeidet som instruks  

  for org.sjef i Nordland idrettskrets.  

 

 

Sak 29: Instruks for styret  
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.08.16. 

 

Styret ønsker å bruke instruksen som NIF har utarbeidet. 

 

Instruksen bør legges frem på første møte med nytt styre etter hvert 

idrettskretsting. 

 

Vedtak: Styret vedtar forslaget til instruks som NIF har utarbeidet som instruks  

  for styret i Nordland idrettskrets. 
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Sak 30: Delegasjonsreglement   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.08.16. 

 

Styret ønsker at signaturrett skal innehas av leder og nestleder sammen. 

 

Delegasjonsreglementet bør legges frem på første møte med nytt styre etter 

hvert idrettskretsting. 

 

Vedtak: Styret vedtar forslaget til delegasjonsreglement for Nordland idrettskrets  

  som foreslått.  

 

 

Sak 31: Saker til NNI-møte   
 

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg. 

 

Styret diskuterte hvilke saker som er mest aktuell å diskutere med styrene i 

Troms og Finnmark idrettskrets på årets NNI-møte som skal være på 

Bardufosstun. 

 

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets ønsker å diskutere følgende saker på  

  høstens NNI-møte: 

- Orientering om etablerte samarbeidsområder som OLT NN og 

Barentsidrett.  

- Orientering fra ungdommer som har deltatt på Olympisk Akademi. 

Diskutere hvordan vi tar vare på kompetansen disse ungdommene har 

fått. 

- Vi ønsker å presentere: 

o Arctivity som er et nasjonalt arrangement 

o Prosjektet Tur og Treningskompis 

- Kan vi etablere en felles mediastrategi ved at vi utveksler leserinnlegg 

som produseres i kretsene? 

- Ungdomsstrategi, hva gjør kretsene? Vi presenterer Young Active, 

ungdomsutvalg og ungdommens rolle i planleggingen av BSG 2017 

- Tidligere samarbeidsprosjekt Store mesterskap til Nord-Norge. Hvor 

står vi? 

- Verdidebatt. Ta utgangspunkt i NIFs organisasjonsverdier. Hvordan 

takler vi uenighet mellom kretsene i enkeltsaker. 

- Veien fremover for NNI. Hvor ofte, kostnader etc. 

 

 

Sak 32: Nordland idrettskrets sitt anleggsutvalg   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.08.16. 

 

Styret diskuterte mandat og sammensetning. Man ønsker en god geografisk 

fordeling, god fordeling mellom små og store idretter og vil involvere både 

idrettsråd og særkretser. 
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Anleggsutvalget vil ha en funksjonstid som tilsvarer tingperioden. 

 

Vedtak: 1. Styret i Nordland idrettskrets oppretter et anleggsutvalg og vedtar  

  forslaget til mandat.  

 

2. Anleggsutvalget vil ha en funksjonstid som tilsvarer tingperioden. 

 

3. Styret vedtar følgende sammensetning: 

Leder:  Tom Mørkved 

Nestleder: Finn Magne Simonsen 

Medlem: Tom Kristiansen 

Medlem: Randi Rasmussen 

Medlem: Ann Tove Halvorsen 

 

 

Sak 33: Nordland idrettskrets sitt ungdomsutvalg   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.08.16. 

 

Styret diskuterte ungdomsutvalget sitt mandat og sammensetning. Styret ba 

spesielt om at man etablerer et samarbeid med Ungdommens fylkesting og 

seksjonen Ung hos Nordland Fylkeskommune. 

 

Ungdomsutvalget velges for 1 år, for perioden 01.10.16-01.10.17. 

 

Styret velger nå leder og idrettskretsstyrets ungdomsrepresentant som medlem. 

Særkretser, idrettsråd og idrettslag inviteres til å foreslå de øvrige 

medlemmene. 

 

Vedtak: 1. Styret i Nordland idretttskrets vedtar forslaget til mandat for  

  idrettskretsens ungdomsutvalg.  

 

  2. Utvalget skal ha følgende sammensetning: 

  Leder, nestleder og 5 medlemmer. 

 

3. Monja Lien, Innstrandens IL velges som leder, og Ronja Hammernes, 

Fauske Kjøre- og rideklubb som medlem. 

 

 

Sak 34: Møteplan   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.08.16. 

 

Styret legger høstens styremøter til tidspunkt der styret allerede skal delta på 

andre møter/konferanser. Neste styremøte blir fredag 30.09 kl. 10.30 i forkant 

av idrettskonferansen. Så blir det styremøte fredag 18.11 i Tromsø i forkant av 

NNI-møte. Det kan bli styremøte 14.12 på Skype. 

 

Vedtak: Til orientering.  



 

 

7 

 
Nordland idrettskrets – Protokoll fra styremøte 5/2016-2017 

 

  

 

Sak 35: Referatsaker   
 

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.08.16. 

 

Vedtak: Til orientering.  


