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● 7 medlemmer

● 15-25 år

● Medlemmer i ulike idrettslag.

● Engasjerte i egne klubber som ledere, trenere 
eller som ungdomsrepresentant.

● Opprettet høsten 2016

● 5 av 7 medlemmer er ny i årets utvalg

Hvem er vi?



Sammensetning

Monja Lien Jakobsen – Leder

Ronja Elida Ongstad – Nestleder

Karoline Granmo – Medlem

Kim Andre Andersen – Medlem

Rikard Ribe Nilsen – Medlem

Svein Egil Torbergsen – Medlem

Audun Mathisen Anvik – Medlem



Ungdomsutvalget

• Ungdomsutvalgets rolle er å være ungdommens politiske 
talerør i Nordlandsidretten.

• Jobber tett med ungdomsrepresentant i styret og 
utdanningskonsulent i administrasjonen.

• Kan foreslå saker til idrettskretsstyret.

• Har rett til taletid på idrettskretsens samlinger, seminarer 
og andre møter.

• Ungdomsutvalget er valgt for ett år. 



Hvordan bli medlem?

● Administrasjonen i Idrettskretsen sender ut en bred 
henvendelse til alle idrettslag, idrettsråd og særkretser i 
fylket.

● Idrettslag, idrettsråd og særkretser gis mulighet til å 
foreslå/nominere aktuelle kandidater.  

● Administrasjonen fra Idrettskretsen foretar en 
rolleavklaring / forventningsavklaring med 
representantene i Ungdomsutvalget.

● Ønskelig med 50% gutter og 50% jenter.



Gjennomført aktivitet 2016/17

● Opprettet et godt samarbeid med Bodø ungdomsråd, 

med to møter og samarbeid om innspill på idrettspolitisk 

plattform.  

● Opprettet en YouAct-gruppe i Bodø som ble godt tatt 

imot av ungdommene i byen.  

● Ungdommens idrettshelg ble arrangert for faglig påfyll og 

erfaringsutveksling i forbindelse med Idrettskonferansen 

i Nordland. Her deltok ungdommer som har gjennomført 

kurs arrangert av NIK.



Gjennomført aktivitet 2016/17
● Leder av ungdomsutvalget var en ressurs i planleggingen 

av YLiB, et ungt lederskapsprogram gjennomført i 

forbindelse med BSG2017. 

● Planlegging og gjennomføring av YLiB. 

● Representasjon med innlegg på alle de sju regionale 

ledermøtene som ble holdt våren 2017. 

● Representasjon på NIFs ledermøte som ble holdt i Bodø 

våren 2017 og Idrettskonferansen i Nordland, Bodø, 

høsten 2017. 

● Under Barents Summer Games hadde leder av 

ungdomsutvalget ansvar for de frivillige



Ungdomsutvalget 2017/18
Handlingsplan 2017/18



SPØRSMÅL?



Kontaktinfo

ungdomsutvalget.nik@gmail.com

ungdomsutvalget.nik

Ungdomsutvalget - Nordland idrettskrets

mailto:ungdomsutvalget.nik@gmail.com


22. mai 2017 11 © Norges Idrettsforbund

Takk for oss!


