
 
 

IDRETTSKRETSSTYRET 

 PROTOKOLL 
 

KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2014-2015 

TIRSDAG 17. MARS 2015  

PR TELEFON 

 

 

 

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 7/2014-2015, TIRSDAG 17. MARS 2015 

PR TELEFON 

 

 
Tilstede: Einar Botnmark Leder  

  Anita Eliassen  Styremedlem   

Marit Gjelle  Styremedlem  

Tord Eliassen  Styremedlem  

Kjell Rambøl  1. varamedlem med fulle rettigheter på dette møtet 

Therese Larsen 2. varamedlem  

 

Forfall:  Reinert Aarseth Nestleder  

 

   

 

Fra adm.: Kristin Setså  Org.sjef 

 

 

 

Sakliste: 

 

Sak 60: Ledermøte 2015 
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Saksbehandling: 
 

 

 

Sak 60: Ledermøte 2015 

 

Styret diskuterte tre punkter i forbindelse med programmet for ledermøtet. 

 

1. Redaksjonskomite 

Styret legger frem forslag til redaksjonskomite i starten av ledermøtet. 

Redaksjonskomiteen skal bestå av Marit Gjelle fra styret i idrettskretsen, 1 fra 

idrettsråd og 1 fra særkrets. 

Styret vil forberede uttalelser fra ledermøtet, og styret sender Marit forslag på hva 

de bør dreie seg om, og momenter som bør med. Det kan være uttalelser som går 

på saker til kommune- og fylkestingsvalget, eller saker som skal opp på 

Idrettstinget i juni. 

 

2. Tema for politisk debatt 

Vi legger opp debatten slik at det først blir 3 min innlegg fra hver. Når vi inviterer 

politikerne ber vi dem da fortelle hva deres parti vil gjøre for å styrke idrettens 

rammebetingelser i Nordland. Så åpner vi opp for innlegg og spørsmål fra 

deltakerne. På lørdag har vi diskutert hva som er de viktigste sakene for idretten i 

Nordland, og deltakerne har forberedt sine spørsmål under kurset i retorikk.  

Styret diskuterte at bygging og drift av kommunale/fylkeskommunale anlegg vil 

være en viktig sak å fremme.  

 

3. Kommunereform 

Idretten må være forberedt på debatten som kommer i neste valgperiode. Mange 

kommune diskuterer nå veldig konkrete forslag på nye modeller. I løpet av 

perioden, og noen kommuner har allerede startet, vil det også foregå forhandlinger 

mellom kommuner om hvilke betingelser som skal gjelde etter sammenslåing. 

Plassering av idrettsanlegg kan da være et viktig moment å ha med i diskusjonen 

fra idrettens side. I små kommuner har de ansatte i kommunene mange oppgaver, 

når man får større enheter vil det være mulighet for mer spesialiserte oppgaver. 

Da kan det være et forhandlingskort å få personer med idrettsfaglig/anleggsfaglig 

utdanning inn i stillingene som skal jobbe med idrett og fysisk aktivitet. Einar vil 

ta det opp i sin innledning når de viktigste sakene for Nordlandsidretten skal 

diskuteres på lørdag. Vi vil også utfordre Inge Andersen til å si noe om NIF sin 

holdning til kommunereformen. 

 

 

 

Vedtak: Til orientering. 

 


