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VISJON OG VERDIGRUNNLAG

VISJON 2019:
IDRETTEN I ROGALAND ER
ANERKJENT SOM FYLKETS
STØRSTE LEVERANDØR AV
STOLTE ØYEBLIKK OG
BEDRET FOLKEHELSE.
- Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil.

Idrettspolitisk dokument (IPD) vedtas av idrettstinget som
avholdes hvert fjerde år. IPD angir blant annet et felles verdigrunnlag for norsk idrett.

Stolte øyeblikk kan like godt illustreres ved mestringsopplevelsen
til et barn i trening og lek, som ved å vise fram historiske
prestasjoner til voksne toppidrettsutøvere.

Visjonen “Idrettsglede for alle”
Visjonen ”Idrettsglede for alle” ble første gang vedtatt på
idretts-tinget 2011. Visjonen skal være minne oss om vårt felles
ansvar for ikke bare å fokusere på kvantitet, men også legge vekt
på kvalitet, i vårt arbeid med å videreutvikle vårt samlede tilbud
til våre medlemmer, og for å rekruttere og beholde flere.

Bedre folkehelse er den effekten din unike interesse for din
særidrett i et større perspektiv medfører – også for samfunnet.
Det første er viktigst for deg. Det andre er viktig for det offentlige,
samarbeidspartnere og mange av de mer tradisjonelle sponsorene
idretten er avhengig av.

Våre felles aktivitets- og organisasjonsverdier
Aktivitetsverdier:
Glede • Fellesskap • Helse • Ærlighet

Organisasjonsverdier:
Frivillighet • Demokrati • Lojalitet • Likeverd

Rogaland idrettskrets sin overordnede rolle
RIK er idretten i fylkets felles idrettspolitiske representant og skal
samtidig ivareta definerte oppgaver slik ansvarsområdene er
fordelt mellom NIF, idrettskretsene og særforbundene i Norge.
RIKs innsats skal bidra til å bedre idrettens rammevilkår og
betingelser. Direkte og indirekte.

Etterlatt inntrykk
Vi markedsfører egennytten og samfunnsnytten av det nærmere
1 000 idrettslag frivillig leverer - hver dag, året rundt. Det er viktig
å minne samfunnet, beslutningspåvirkere og -takere om at
idrettens innsats og betydning ikke kan/skal tas som en selvfølge.
For å underbygge presenterer vi idrettens totale
samfunnsregnskap.

RIKs egen målestokk
Styret og administrasjonen skal hver dag forsøke å nå målet om
å bli oppfattet som:
• Rause
• Ivrige
• Kloke

Overordnet budskap
STOLTE ØYEBLIKK OG BEDRE FOLKEHELSE
– IKKE FORDI VI MÅ, MEN FORDI VI VIL

RIK skal være åpne, utfordrende og nysgjerrige - og akseptere
ulike oppfatninger. Vi skal være framoverlente, på hugget
og ekspeditte. Vi skal gjøre grundige faktabaserte vurderinger og
beslutninger.

Det betyr:

Forside: Fakkelstafetten. Jesper Saltvik Pedersen fra Plogen skiklubb bringer OL-ilden til Vikinghallen tirsdag 26. januar 2016.
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1.0

Konstituering

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte
stemmer for og mot.

1.1.a Godkjenne de frammøtte representantene
Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter
Styret i Rogaland Idrettskrets innstiller på at representantene
godkjennes.

7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under
protokollen.
Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden.

Vedtak
1.1.b Godkjenne fullmakter
Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene.

Vedtak
1.5
Velge dirigent
Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigent
Unn Birkeland

Vedtak
1.2 Godkjenne innkalling
Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner innkallingen.

Vedtak
1.6 Velge sekretær
Idrettskretsstyrets innstilling
Edvin Hoel og Wenche Salte fra administrasjonen.

Vedtak
1.3 Godkjenne saksliste
Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner forslag til saksliste.

Vedtak
1.7

Velge representanter til å skrive under
møteprotokollen
Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtak 8. april 2016

Vedtak
1.4 Godkjenne forretningsorden
Forslag

Vedtak
1.8 Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité
Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtak 8. april 2016

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av
møtet seg imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer.
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 5 minutter
første gang og 3 minutter andre og tredje gang. Representanter
som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de
inntegnede talere.

Vedtak
1.9 Velge 3 medlemmer til tellekorps
Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtak 8. april 2016
Vedtak

3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettskretstingets oppnevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RIKs
organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de samme
bestemmelser.

2.0

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være
undertegnet med organisasjonens og representantens navn.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag ikke
settes fram – etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.
5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte
stemmer, med de unntak RIKs eller NIFs lov fastsetter. Blanke
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

RIKsberetning, regnskap og revisjon 2014 og 2015

2.1 Behandle årsberetninger
Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for perioden
2014–2015 til godkjenning hos tinget.
Se RIKsberetning 2014-2015, side 10

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden
2014–2015.
Vedtak
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2.2 Behandle regnskaper
Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for 2014–
2015. Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor og
kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning
Se RIK regnskap 2014 og RIK regnskap 2015 sidene 32 og 44.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2014 og 2015.

3.2 Saker fra styret
3.2.1 Strategi kostnadskrevende idrettsanlegg
Bakgrunn
Idrettstinget 2014 vedtok prinsipper for fordeling av spillemidler
til idrettsanlegg i Rogaland. Styret har fulgt opp handlingplanen
og sammen med oppnevnt utvalg, samt organiasjonsleddene, laget
forslag til strategi for større kostnadskrevende idrettsanlegg i
Rogaland.
Saken presenteres på side 67.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget vedtok strategi for større kostnadskrevende
idrettsanlegg i Rogaland.

Vedtak

2.3 Engasjere revisor
Bakgrunn
Ifølge NIF-lov § 5-9 (g), idrettskretstinget skal engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.

Vedtak:

3.2.2 Lån til Idrettens hus Rogaland AS
Bakgrunn
RIK eier 48 prosent av selskapet Idrettens hus Rogaland AS.
RIK og øvrige eiere fra særidretten ønsker å gjøre nødvendige
oppjusteringer på eiendommen. Eierne ønsker å låne eget selskap
pengene til bedre betingelser enn det næringslån vil kunne gi.
Dette gir eierne bedre utbytte enn å ha penger stående i banken.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere
statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens
regnskap.
Vedtak

Se side 75.

2.4 Fastsette revisors honorar
Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette
revisors honorar.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget gir styret mandat til å kunne yte selskapet
Idrettens hus Rogaland AS et lån til utbedringer.
Øvre begrensning settes til 500 000 kroner.

Vedtak

Vedtak:

3.0

Saker

3.1

Lovsaker

3.2.3 Retningslinjer fylkesmidler
Bakgrunn
Denne saken fremmes til idrettskretstinget 2016 utelukkende av
formelle årsaker gitt av lovnorm for idrettskretser. Styret har
ingen forslag til endringer da ordningen er revidert både i 2012 og
2014 og framstår balansert i forhold til de ulike synspunkter som
har vært fremmet i to tingbehandlinger, og via en høring høsten
2014.

3.1.1 Lov for Rogaland idrettskrets
Bakgrunn
Idrettstinget vedtok i 2015 nye lover for NIF. Dette medfører nye
lovnormer for organisasjonsleddene i norsk idrett. Saken er en
proformasak.

Se side 75.

Se side 56.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget tar saken til etterretning.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget vedtok NIFs nye lovnorm av 2015 for
idrettskretser som ny lov for Rogaland idrettkrets.

Vedtak:

Vedtak:
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3.3

Innsendte saker

Valgkomiteen presenterer kandidatene.
Se Valgkomiteens innstilling 2014 på side 83.

3.3.1 RSSS Velodrom Sola
Bakgrunn
Idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har
fremmet sak om støtte til velodromen. Styret i RIK har behandlet
saken 29.2.2016 og vedtatt følgende:
Styret stiller seg bak støtten til det fjerde interkommunale
idrettsanlegget i kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og
Stavanger. Saken behandles på tinget til NCF etter dette
styremøtet og før idrettstinget. Da dette har betydning for saken
innstiller styret på at forslagsstiller gis anledning til å presentere
justert forslag til resolusjon på idrettskretstinget dersom de finner
det formålstjenlig.
Innsendt forslag, se side 76.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget stiller seg bak støtten til det fjerde interkommunale idrettsanlegget i kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og
Stavanger.

4.0

Behandle handlingsplan og budsjett 2016 – 2017

Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger visjon og handlingsplan med budsjett for
2016 – 2017 fram for tinget. Planen skal være et hjelpemiddel for
arbeidet i idrettskretsen. Planen er i tillegg en rettesnor for
arbeidet i de andre organisasjonsleddene tilhørende Rogaland
idrettskrets: Idrettslagene, idrettsrådene og særkretser/-regionsledd. Det er viktig for idretten i fylket at vi samler oss om større
oppgaver, og at disse blir best mulig koordinert for å nå nye felles
mål.
Budsjettformater
RIK Budsjett 2016-2017 er et avdelingsbudsjett som styret og
administrasjonen arbeider etter imellom idrettskretstingene.
Dette er ikke direkte sammenlignbart med standard regnskapsoppsett, som ble obligatorisk for idrettskretser og særforbund i
forhold til felles nøkkelrapportering fra 2012 av.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen innstiller følgende forslag:
5.1 Idrettskretsstyret
Leder:
Åge Olsen (38), Time
Nestleder:
John Arve Hveding (47), Karmøy
Styremedlemmer:
		
Anne Elisabeth Askeland (41), Karmøy
		
May Brit Harestad Osaland (54), Stavanger
		
Eirik Haukali (26), Stavanger		
		
Toril Lende Fjermestad (53), Sandnes
		
Daniel Helleren (18), Egersund
Varamedlemmer: Magne Bartlett (25), Stavanger
		
Ida Tomine Glomsaker (18), Stavanger
5.2 Kontrollkomité
Leder:
Tor Arvid Bruskeland (56), Sola
Medlemmer:
Thomas Liknes (69), Karmøy
		
Bente Bjerkreim (53), Gjesdal
Varamedlemmer: Helen Strasbourg Bjelland (42), Stavanger
		
Pete Seglem, Egersund
Vedtak:

5.3

Representanter til idrettstinget

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppnevne
representanter til idrettstinget og eventuelt ekstraordinært
idrettsting.
Vedtak:

5.4

Valgkomité til neste idrettskretsting

Se RIKs handlingsplan 2016-2017 på side 77.
Se RIKs avdelings budsjett 2016-2017 på side 82.

Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomité til neste
idrettskretsting i 2016:

Idrettskretsstyrets innstilling
Styret framlegger handlingsplan og budsjett til
godkjenning av idrettskretstinget.

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Vedtak:
Vedtak:
5.0

Valg
AVSLUTNING

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen har bestått av leder Elisabeth Faret og
medlemmene Ingunn Vika og Odd Atle Urvik.
Varamedlem har vært John Asgaut Flesjå.
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Elisabeth Faret, Stavanger
Morten Mæland, Haugesund
An-Magritt Stendahl, Stavanger
Asle Torland, Hå

IDRETTENS SAMFUNNSREGNSKAP

Når noe bare virker og virker, kan det etter hvert bli tatt

Eksempel:

som en selvfølge

400 medlemskap x 0,0147 x 503 800 kroner = 2 962 344 kroner.

Tidligere statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg holdt i
forbindelse med Norges 200-årsjubileum høsten 2014 et foredrag

Hva kan vi bruke dette til?

på Finnøy hvor hun æret frivilligheten i Norge. Her omtalte hun,

Vi kan opplagt bruke dette internt i eget idrettslag. Deler vi tallet

som mange andre, frivilligheten som en svært viktig faktor for god

2 962 344 på 400 medlemskap i forannevnte eksempel finner vi at

folkehelse. Beregninger viser at det legges ned frivillighet for over

det bak hvert enkelt medlemskap legges ned en frivillig innsats i

100 milliarder kroner årlig i Norge.

idrettslaget tilsvarende 7 405 kroner - pr medlemskap.
Da er det kan hende ikke urimelig å be om at byrdene/gledene ved

Beregningsmåten, som også norsk idrett benytter, er enkel:

å være frivillige deles på flere, i stedet for å øke kontingenten med

0,0147 x antall medlemskap x gjennomsnittlig årslønn.

7 405 kroner i året?!!

Idretten i Rogaland representerer i størrelsesorden 187 000

Vår egennytte har samfunnsnytte som konsekvens

medlemskap. Gjennomsnittlig årslønn i Norge pr 31.12.2014 var

Som frivillige vet vi at vår motivasjon for å engasjere oss som i

503 800 kroner.

idrett er forskjellig. Vi deltar ofte fordi vi gleder oss over at våre
barn, eller vi selv, finner glede i å drive ulike fysiske aktiviteter i

Det betyr at idretten i fylket årlig bidrar med en frivillig innsats

sosiale arenaer. Det kalles gjerne egennytte.

på 1 384 895 820 kroner, eller enkelt sagt; nesten 1,4 milliarder
Effekten av egennytten er ofte alibiet/argumentet det offentlige

kroner.

trenger for å bruke skattebetalernes penger på noe som ikke er
Dette kan hver enkelt av oss bruke for å beregne verdien i vårt

lovpålagt. Det er gjennomdokumentert at fysisk aktivitet er en

eget idrettslag.

positiv måte å bidra til god folkehelse på. Det skal ikke stor
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KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

forestillingsevne til for å skjønne hva som ville skje med et allerede ekstremt helsebudsjett i Norge dersom tilbudet til norsk
idrett opphørte å eksistere i lengre tid.
I denne sammenheng kan vi bruke regneeksempelet til å vise at
det offentlige kun utgjør en mindre del av de aller fleste idrettslag
sine budsjetter.
Noen nøkkeltall
Beregninger fra firmaet Synovate utført i 2011 viser at sponsormidler i Norge representerte rundt 3 milliarder kroner, hvorav rundt
2 milliarder går til idretten, i hovedsak til Toppidrett.

Idretten i Rogaland mener
ingenting om partipolitikk eller
størrelsen på oljefondet.
Vi er opptatt av at kommuner
i fylket fortsatt tilbyr
frivilligheten gratis adgang
til idrettsanlegg.

Til sammenligning bruker kommuner og fylkeskommuner rundt 5-6
milliarder kroner i støtte til idretten via anleggsbygging og driftstilskudd m.m.

på

TI
PAR medn
tte
idre

Sørg for nok idrettsanlegg

Verdien av idrettens 152 000 medlemskap i Rogaland er rundt regnet
1 125 millioner kroner. Denne frivilligheten leveres i 26 kommuner, hver
dag, hver uke, året rundt. Idretten finansierer seg først og fremst på egen
hånd. Frivilligheten er i tillegg avhengig av ulike støtteordninger fra kommunene og
fylkeskommunen. Idretten leverer et viktig bidrag til folkehelsa gjennom sosialisering
og fysisk aktivitet - samt en og annen olympisk eller paralympisk mester. Idretten
bidrar i tillegg til økt integrering og inkludering.

Staten støtter oss indirekte med rundt 2,3 milliarder kroner via
overskuddet fra Norsk Tipping, som i tillegg er statens verktøy for å
begrense spillavhengighet.

Idrettslagene vil ha politikere med hjerte for mer enn “lovpålagte oppgaver”

Vi selger vafler og tar inn kontingenter for rundt 7-8 milliarder

www.idrettsforbundet.no

kroner.
På toppen av dette kommer frivilligheten til 2,1 millioner medlem-

Eksempel på budskap ifm kommune- og fylkestingvalget 2015

skap. Dette utgjør rundt 15, 5 milliarder kroner.
Til sammen representerer vi en verdiskapning på over 30 milliarder
kroner.

IDRETTSKUPONGEN

- for politikere på parti med idretten

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
VIL DU I LØPET AV VALGPERIODEN SØRGE FOR...

H

U

B

Ja

Vet Nei
ikke

ANLEGG
1 at regulering av kommunens planer sikrer arealer til idrett og fysisk aktivitet?

Det omvendte samfunnsregnskapet

2 at eksisterende anlegg får driftstilskudd og tilstrekkelig vedlikehold?

Staten bruker rundt hver fjerde krone av statsbudsjettet til å repar-

3 å legge til rette for spleiselag mellom sektorer og kommuner for å realisere
aktivitetsflater som sikrer et mangfold av idrettstilbud?
(Anlegg som er for dyre til til å etablereres i hver kommune)
4 at prioriterte anlegg realiseres?

ere befolkningen. En befolkning som blir stadig eldre. En ungdom

6 at anleggsutviklingen sikrer mangfold?
7 at barn og ungdom kan tilbys gratis trening i alle kommunale anlegg?

på institusjon koster gjerne det offentlige mer enn 5 000 kroner i
døgnet. Hva ville skjedd med folkehelsa om idrettens frivillige innsats

8 å påvirke sentrale myndigheter til å innføre forutsigbar
momskompensasjon for anlegg?
IDRETTSLAGENE
9 å gi idrettslagene i din kommune aktivitetsstøtte?

ble lagt ned og forsvant?!!

10 å støtte gode integrerings- og inkluderingsprosjekter levert av idretten?
11 å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere?
12 å påvirke sentrale myndigheter til å innføre forutsigbar momskompensasjon
for anlegg?

Nettopp...

IDRETTSRÅDET
13 at kommunen signerer en forutsigbare samarbeidsavtale med idrettsrådet?
14 å gi driftstilskudd til idrettsrådet slik at de settes i stand til å være en
konstruktiv samarbeidspartner på vegne av ALLE idrettslagene i kommunene?
IDRETT OG SKOLE
15 økt fysisk aktivitet i skolehverdagen?
16 at idrettslag som bidrar inn mot skolen eller SFO kompenseres økonomisk?

1,4 mill. stemmer i POTTEN!

Få tips av frivillige her!

på

TI
PAR medn
tte
idre

JACKPOT
13. SEPTEMBER
14.

POLITISK BONUS

FYLL UT:
Navn:
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Parti:

Kommune:

RIKSBERETNING

STYRET - OPPSTART OG ORGANISERING
Funksjon

Navn

Leder:

Asle Torland

Nestleder:

Åge Olsen

Styremedlemmer:

Heidi Jeanette Nygård

Idrettens hus Rogaland AS
•
•
•

Utvalg Areal og anlegg

Eivind Tysdal

•
•
•
•
•
•
•

Rune M Løwehr
May Brit Harestad Osaland
Anne Elisabeth Askeland
Varamedlemmer:

John Arve Hveding
An-Magritt Stendahl

Styret i RIK avholdt sitt første møte umiddelbart etter tingets
avslutning 5. april 2014. Her ble representanter til Idrettens hus
valgt og styrets indre liv - og møteplan for året - drøftet. Vi vedtok
å avholde styreseminar siste helgen i august.
Det er i perioden avholdt totalt 15 ordinære styremøter og to
helgesamlinger. Fem møter ble avholdt i 2014, 8 møter i 2015 og 2
møter før tinget i 2016.
Styret valgte å benytte seg av et arbeidsutvalg bestående av leder
og nestleder med støtte fra daglig leder. Dette har vært en effektiv
modell i forhold til oppdukkende saker, men også fordi styreleder
har representert RIK i idrettskretsenes programkomite, NIFs
forskningsutvalg og NIFs valgkomite.
Styreleder har da hatt fokus på ”UtenRIKssaker”. Nestleder
har hatt ansvar for ”InnenRIKssakene”, og i tillegg fulgt opp
utvalgene. Styremedlemmene ble fordelt på utvalgene etter behov
og interesseområder.
Styret har hatt tre utvalg i arbeid i perioden. Areal og anleggsutvalget har vært ledet av John Arve Hveding fra styret. Inkludering og integreringsutvalget har vært ledet av Eivind Tysdal.
I 2015 opprettet vi et administrativt ungdomsutvalg bestående av
unge mennesker rekruttert fra ungdomslederkursene våre. Dette
utvalget har vært coachet av Jone Edland, som er en av våre
veiledere på ungdomslederkursene våre. Utvalget har rapportert
til utdanningskonsulent Wenche Salte i administrasjonen.
Styret har valgt å la vararepresentantene møte på alle møter.
Utvalg og representasjon i perioden:
Arbeidsutvalget
•
•
•

Tor Arvid Bruskeland, tidligere styreleder RIK
May Brit Harestad, styremedlem RIK
Rune Røksund, daglig leder/sekretær

Asle Torland
Åge Olsen
Rune Røksund, sekretær
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Åge Olsen
John Arve Hveding, leder
Anne E Askeland
Thore Gulbrandsen, svømming
Elisabeth Faret, hockey
Svein Johannessen, håndball
Stein Erik Ansethmoen, turn

Utvalg Inkludering og integrering
•
•
•

Eivind Tysdal
May Brit Harestad Osaland
Rune M Løwehr

Ungdomsutvalg
•
•
•
•
•
•

Daniel Helleren, Egersund Raqetklubb
Ida Tomine Glomsaker, Madla svømmeklubb
Danielle Cabral, Hundvåg cheerleading
Aleksander Skipenes Nærbø, Madla fotball
Mailin Synnøve Sæther Tønnessen, Lund Kjøre og rideklubb
Coach, Jone Edland, fotball

Jury innsatspokalen
•
•
•
•
•
•
•

Rune M Løwehr, leder
May Brit Harestad Osaland
Odd Kåre Grøtteland, Haugesunds avis
Turid Øverland, NHF Sørvest
Odd Thorsen, Sandnes IR
Rune Lilledal, svømming
Stavanger Aftenblad

HV08
•

Pete Seglem, vararepresentant Distriktsrådet
HV08-Agder og Rogaland Heimeverndistrikt

Nasjonal politisk deltakelse
•
o
o
o
o

Asle Torland
Medlem forskningsutvalget 2013-2015
Medlem i programkomiteen 2014-2015
Medlem i valgkomiteen 2015
Ledet arbeidet med avklaring av rammevilkår for
idrettskretsene 2014-2015
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ADMINISTRASJONEN
Morten Eklund, daglig leder Olympiatoppen Sørvest

RIK har en omsetning på 11 millioner kroner, og fram til
31.12.2015, 6,6 årsverk i administrasjonen fordelt på områdene
ledelse, administrasjon, utdanning, lovsaker, folkehelse og
toppidrett. I tillegg hadde vi i 2015 et egenfinansiert korttidsengasjement på 20 prosent i et halvt år i forbindelse med Global
Dignity Day.
Fra 1.1.2016 har NIF ”kjøpt seg inn” i Folkepulsen med en halv
stilling. Antall årsverk i skrivende stund 7,1.

Morten driver oppfølging av utvalgte utøvere etter føringer fra OLT
sentralt. Han driver også et nettverk for trenere og har inngått
samarbeid med ressurspersoner fra UiS og idretten i fylket. Morten
produserer også aktiviteter for unge utøvere i samarbeid med to
kommuner. Han er faglig foresatt for TMT ved St. Svithun vgs ihht
avtale mellom fylket, OLT og RIK, og ansvarlig for ny avtale om
tilrettelegging for morgendagens utøvere som har behov for
tilrettelegging under studier ved UiS.

Anne Østbø Frafjord, fagkonsulent - administrativ leder

Rune Røksund, daglig leder/organisasjonssjef

Anne følger opp økonomirutinene og har ansvar for kommunikasjon
samt den daglige oppfølgingen av selskapet Idrettens hus både
administrativt og økonomisk. I tillegg følger hun opp Elixia-avtalen
for morgendagens toppidrettsutøvere.

Wenche Salte, fagkonsulent – utdanning/kompetanse

Rune skal, i tillegg til å følge opp administrasjonen i det daglige,
være bindeledd mellom styret, administrasjonen, fylkeskommunen,
NIF, samarbeidspartnere, styringsgrupper, idrettsråd og særkretser
og øvrig nettverk. I tillegg deltar han ved behov i enkeltsaker innen
de fleste fagområdene. Rune er pressekontakt på vegne av styreleder.

Wenche er ”utdanningsminister”. Hun sørger for at idrettslagene får
tilbud om kursrekker som idrettskretsene skal levere og setter opp
andre kurs som etterspørres, eller som det er behov for. Wenche
rekrutterer veiledere og er i tillegg IT-eksperten internt på huset, og
har en finger med i det meste.

Samtlige ansatte er ansatt i særlig selvstendige stillinger, noe som
betyr at det ikke utbetales overtidsbetaling. Resultatansvar utledes
av handlingsplanen. RIK har slik vi ser det en relativt beskjeden
administrasjon sett i forhold til andre kretser det er naturlig å
sammenligne seg med.

Edvin Hoel, fagkonsulent - lovsaker

Sykefraværet har vært normalt, men en langtidssykdom i 2015
gav stort utslag på statistikken.

Edvin har med sine snart 40 år i idretten god oversikt over alt som
handler om idrett og lovsaker. Han driver medlemsundersøkelser,
følger opp opptak og nedleggelser av idrettslag og sørger sammen
med Wenche for at idrettsregistrering, momsregistrering etc blir
fulgt opp.

Nasjonal administrativ deltakelse
•
o
o

Silje Særheim – leder Folkepulsen/fagkonsulent NIF
Silje sørger for at motiverte idrettslag som både har lyst til å følge
opp svake grupper og ønsker finansieringsstøtte, får muligheten
gjennom avtaler med idrettsrådene og/eller særkretser. Folkepulsen
investerer penger i samarbeidsavtaler hvor medparten også selv
bidrar med tilsvarende kryssfinansiering. Til glede for målgruppene.

Lene Byberg, fagkonsulent – prosjektleder Funkisball

o
o
o

Rune Røksund
Sekretær i arbeidet med avklaring av rammevilkår for
idrettskretsene 2014-2015
Bidratt med nasjonal reklamekampanje ifm kommuneog fylkestingsvalget 2015
Leder/medlem i organisasjonssjefenes samarbeidsgruppe
2014-2016
Deltatt i NIFs administrative arbeidsgruppe ifm
spillemiddelsøknad 2015
Deltaker i NIFs administrative arbeidsgruppe ifm
Stortingsvalget 2017

Lene begynte høsten 2015 i 50 prosent stilling, og skal i tett samarbeid med fotballkretsen og håndballregion sørvest stimulere til økt
inkludering/integrering i fotball og håndballklubbene.

Anne Brit Skjæveland Sandberg, fagkonsulent – Talentansvarlig
TMT
Anne Brit har en 50 prosent stilling. Hun følger opp avtalen mellom
Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen og RIK, og sørger for
nødvendig administrasjon/coaching av det apparatet som samhandler for å kunne levere tilbudet Talenter Mot Toppen ved
St. Svithun vgs. Anne Brit har fram til sommeren 2016 også en
20 prosent stilling som konsulent for Topptrener 1-studiet til
Norges Idrettshøyskole og OLT som er lokalisert på UiS.
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UTENRIKS
Om samsvar mellom idrettskretsenes oppgaver
og rammevilkår
Idrettskretsene i våre 19 fylker utgjør den geografiske representasjonen på idrettstinget. De 54 særforbundene representerer
enkeltidrettene.
Idrettskretsene i våre 19 fylker utgjør den geografiske representasjonen på idrettstinget. De 54 særforbundene representerer
enkeltidrettene. Asle Torland og Rune Røksund har på oppdrag
fra programkomiteen over tre idrettskretsledermøter i perioden
analysert utviklingen av hovedfordelingen mellom NIF, Særforbund og Idrettskretser. Oppdraget var å belyse om det er samsvar
mellom oppgaver og rammevilkår for idrettskretsene.
Arbeidet har involvert arbeidsgrupper og dypdykk i nøkkeltall via
NIF. Det er gjennomført to høringer og det er gjort tre presenta
-sjoner på idrettskretsledermøter hvor også idrettsstyret har vært
representert.

Spillemiddelsøknader
Styret har i perioden behandlet høringer om de årlige spillemiddelsøknadene. I motsetning til Røde Kors får norsk idrett
detaljerte føringer i tilskuddspostene. Dette harmonerer dårlig
med at idrettstinget utformer politikken, og vitner om manglende
tiltro til at norsk idrett best vet hvordan norsk idrett bør prioritere, for å nå de mål idrettspolitisk dokument definerer.
De årlige søknadene om prosentvis økning har ikke blitt innfridd.
Økninger har, etter at helsedepartementet etter 2014 kuttet støtte
til forebygging via NIF, fra kulturdepartementet også inneholdt
politiske føringer om integrering som en del av prosentøkningen.
Dette står i sterk kontrast til den dialogen RIK opplever med
Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet dokumenterte at “investeringen” i idrettskretsene gir en
nidobling i verdiskapning til nytte for idretten i de enkelte fylkene.

Oslo2022
Enden på visa kjenner vi alle. Saken om OL i Oslo 2022 engasjerte
og var krevende, selv om vedtak gjennom alle formelle organer ble
gjort slik det skulle. Over flere år.
Saken viste også hvor krevende det er å få til forankring og
beholde lojalitet på ulike nivåer, noe vi også aner når det gjelder
enerettsmodellen. Formelle vedtak ble aldri nok, og motstanden
ble for stor. Det er gjennomført en evaulering som finnes på nettet
for den som vil lese mer.

Idrettskretsledermøtenes konklusjon var at det kunne dokumenteres at det ikke var samsvar mellom idrettskretsenes oppgaver og
rammevilkår.

Det viktigste som kom ut av innspurten var de mange ”motbud”
som kom fra de som var motstandere. Alternativet skulle bli et løft
for idrettsanlegg over hele landet, noe vi fortsatt ikke har sett.

Programkomiteen i 2015 oversendte i 2015 idrettsstyret et brev
med dokumentasjon på hvorfor idrettskretsene krevde et løft
i rammetilskuddet. Svaret kommer i budsjett for 2016, noe som
i skrivende stund ikke er avklart (uke 7/2016).

Dette er bakgrunnen for kravet om et anleggsløft fra staten på 1
milliard kroner i inneværende periode. Dette må vi som idrettsbevegelse fortsette å stå samlet bak, uten å snuble i intern
uenighet om hvordan.

Parallelt med dette har idrettskretsene over flere år dokumentert
hva vi leverer til organisasjonen - uten at vi kan se at det er
fremkommet tilsvarende etterspørsel etter hva NIF og særforbundene leverer.

Post 1

NIF

IK

Post 2

År 2000

90,6

51,5

39,1

96

År 2014

122

87,5

34,5

215

Tabellen viser at særforbundene har økt med 223 prosent i perioden
2000 til 2014. I samme periode har rammetilskuddet til idrettskretsene blitt redusert til 88 prosent av 2000-nivået.
Post 1 inneholder støtten til idrettskretsene. Trekkes denne fra post 1
viser tallene at NIF og sentraladministrasjonen har økt med 77
prosent i samme periode.
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Toppidrettsmodellen
En av de viktigste konklusjonene med Toppidrettsrapporten og
den nye Toppidrettsmodellen, sett fra et idrettskretsperspektiv, er
at man har innsett behovet for å styrke det regionale avtrykket til
Olympiatoppen.

Den norske toppidrettsmodellen 2022
Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets
rapport til Idrettsstyret

Erkjennelsen av at morgendagens toppidrettsutøvere
ikke utelukkende vokser opp i
Oslo, har stor betydning. For å
stimulere til at morgendagens
toppidrettsutøvere skal bli
flere, mente og mener fortsatt
RIK at det må være tilstedeværelse landet rundt
– der hvor folk bor.

Ved å samarbeide med
idrettskretsene vil regional
Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret
tilstedeværelse kunne oppnå
11.april 2015
synergier. Fylkeskommunen
og kommunene, høyskoler og universiteter er viktige
samarbeidspartnere for morgendagens utøvere.

Idrettstinget ble denne gang gjennomført på en sømmelig og fin
måte. Stemningen og forholdet mellom ”blokkene” er mye mer
positiv nå enn i 2011. Dette er svært gledelig, og vi opplever det
samme i andre møteplasser.
Den gjensidige respekten for hverandres roller og oppgaver er
sannsynligvis også de siste årene blitt enda tydeligere.
Kommune- og fylkessammenslåing
Det gjennomføres for tiden ”naboprater” mellom kommunene i
Norge. Dette er et ledd i debatten om kommunesammenslåing.
Kommunekart av ymse slag tegnes opp og det er ikke urimelig å
anta at Rogaland i framtiden vil bestå av færre enn dagens 26
kommuner. I den senere tid hører vi også om ”naboprater”
mellom fylker. Skal Rogaland bli en del av en stor region
bestående av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, eller skal
Hordaland og Rogaland bli en ny region? Skal Rogaland orientere
seg mot Agder?
Vi oppfatter ikke lenger at tanken om 5 storkommuner i Rogaland
og fjerning av fylkes-/regionsleddet er særlig sannsynlig, men
framtiden kjenner ingen.
Idrettspolitisk dokument for perioden 2007-2011 inneholdt
utredning av endringer i idrettens egen organisering sist kommunesammenslåing var et tema. Det gjør ikke dagens IPD.

RIK var tydelig i sine høringer og er glad for at Olympiatoppen
Sørvest ble en realitet i perioden.
Toppidrettsmodellen legger opp til at det skal etableres 5-8
forskningsssentra tilknyttet Toppidrettsentra rundt om i Norge.
RIK har lenge arbeidet for at dette skal utledes av samarbeidet
mellom UiS, fylkeskommunen, kommunene, særidrettsmiljøer
m.fl. Dette er en brikke i visjonen om et Idretts- og folkehelsesenter på universitetsområdet.

RIK mener likevel det er viktig å begynne å forberede seg på
endring. Endringene vil kunne ha betydning for idrettslag,
idrettsråd og RIK.

Sogn og Fjordane har Campus Fosshaugane i tilknytning til
høgskolen. Hordaland arbeider med konkurrerende modell og har
lenge hatt Olympiatoppen Vest. Kompetansesenteret i Agder har
skiftet navn til Olympiatoppen Sør, og har tett samarbeid med
sitt universitet.

Det er viktig å se på fordeler og ulemper ved endringen som kan
komme, og vi foreslår i handlingsplanen at det i perioden skal
utredes hvordan vi skal navigere for best mulig å ivareta idrettslagene i Rogaland.
Det er bl.a. en kjensgjerning at det er ulike muskler blant parter
som kan bli sammenslått. RIK har tredoblet omsetningen de siste
8 årene og har stor egenkapital.

Rogaland sine muligheter er fortsatt gode, hvis vi klarer å
konkludere på modell og lokalisering.

Idrettstinget
RIK var blant de som foreslo Tom Tvedt som ny idrettspresident.
Tvedt fikk vervet, og har etter vårt syn hatt en god start i rollen
som president.
RIK foreslo en lovendring på tinget. Vi ønsket at tinget skulle
likebehandle idrettskretsene med alle øvrige organisasjonsledd.
Vårt forslag var at også idrettskretsene skal ha anledning til å
fremme forslag til idrettskretstinget om å innføre kontingent –
dersom styret kommer i en situasjon hvor dette vil være hensiktsmessig. Selvsagt satt inn i et budsjett, utledet av en plan med mål
som idrettskretstinget kan få framlagt.
Forslaget ble ikke vedtatt.
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Den kan også medføre endringer i departementets føringer for
anlegg.

RIK vurderte å fremme en egen sak til idrettskretstinget for å gi
påtroppende styre mandat til å gjøre fornuftige disposisjoner med
tanke på å sikre at idrettens eiendeler i fylket blir værende her,
men konkluderte med at dette var litt for tidlig.
Om nødvendig kan det kalles inn til ekstraordinært
idrettskretsting.
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Vi oppfordret også idrettsrådene til å utfordre de lokale partiene
til å utpeke idrettspolitiske talspersoner. På denne måten kan man
følge opp partiene også etter valget og ikke minst i mellomårene.

INNENRIKS
Regionalplan kultur og idrett
I perioden 2014-2015 ble ny regional plan for
kultur og idrett utviklet og godkjent. Det er
gledelig å registrere at våre ønsker er godt
ivaretatt i både plan og handlingsplan.

RIK har jevn og god dialog med fylket både administrativt og
politisk og fikk innhentet kontaktinfo til idrettspolitiske talspersoner fra de ulike fylkespartiene.

Rogaland fylkeskommune har RIK som formell samarbeidspartner både på kjernevirksomhet, utvidet folkehelseinnsats,
toppidrett og utredningen av idretts- og folkehelsesenteret.
Den gjeldende plan ligger på www.rogfk.no og RIK stiller gjerne
opp dersom organisasjonsledd i fylket har behov for drahjelp
inn mot fylkeskommunen.

Dialogmøter
Styret mottar en rekke invitasjoner fra organisasjonsledd i fylket,
og har forsøkt å fordele representasjonen etter hvert som de
dukker opp. Naturlig nok er det noe krevende å få kabalen til å gå
opp i første kvartal hvert år, da ”alle” har sine årsmøter og ting
”samtidig”.

Kommune- og fylkestingsvalget
RIK har tradisjon for å følge opp valgene i Norge koordinert
med NIF og idrettsrådene.
Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 satset styret ekstra
midler på markedsføring og understøttelse av arrangementer
i kommunene.
Vi støttet deltakelse på nasjonal idrettsrådssamling hvor valgkampen var tema. Her drøftet vi med Rogalands representanter
hvordan vi kunne bruke de nasjonale budskapene lokalt. RIK
utlyste støtte til lokale arrangementer og utviklet virkemidler som
idrettskupongen, digitale plakater med lokale eksempler på
verdien av frivilligheten i enkeltidrettslag og facebook-kampanjer.
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Tilskudd
Idrettskretstinget 2014 vedtok at opprinnelig forslag til tilskuddsordning skulle bearbeides av det nye styret ihht innspill fra
tinget. Styret fullførte høsten 2014 saken, og la denne ut til høring
blant idrettsråd og særkretser/-regioner. Endelig vedtak ble gjort
januar 2015 slik at ordningen kunne tas i bruk. Ordningen er
tilgjengelig på våre nettsider, og presenteres også formelt som
egen sak til idrettkretstinget - i tråd med ny lov for idrettskretsen.

Etter flere år med regionale idrettsrådssamlinger har vi i denne
perioden hatt mer direkte kontakt med enkelte idrettsråd.
Sommeren 2015 arrangerte vi samling for særkretser/-regioner
ifm sandvolleyballen i Stavanger.
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Anlegg
Etterslepet
Rogaland har etter endring av tippenøkkelen fortsatt et stort etterslep på anlegg. Idrettstinget har vedtatt å arbeide for en økning av
statens bidrag til å ta unna etterslepet, noe som en rekke politikere i Norge mente var en god ide i stedet for OL i Oslo 2022.
Prioritering av spillemidler i Rogaland
Tingvedtaket vårt i april 2014 om prioritering av spillemidler er
nå adoptert av fylkeskommunen og anvendes i dag til praktisk
fordeling/prioritering.
På denne måten har
representantene på idrettskretstinget fått gehør for at det bør
finnes strategier for anleggsutvikling, og at det ikke bare skal være
alle mot alle når kampen om spillemidler og kommunale bidrag
skal kjempes.

RIK er gjort oppmerksom på enkeltsaker for typiske uteidretter
som søker, og får, tid i gymsaler som i realiteten kun benyttes
noen få måneder i året på vinterstid. Dette vil medføre at idretter
som ”hører hjemme” i gymsaler må redusere sitt tilbud.
I tillegg er gymsaler ofte styrt av rektorer underlagt internfakturering. Noe som kan føre til at gymsaler stenges fordi
idrettslag ikke kan kvittere ut nøkler og selv ta ansvar.
Spørsmålet som kan reises i det nye styret, er om det er behov for
å definere hvilke idretter som hører til ute og hvilke som hører til
inne enda tydeligere, og lage en egen sak til høring i organisasjonen? Dette kan selvsagt bli krevende fordi vi ser en utvikling
i retning av at klassiske uteidretter også ønsker ”tempererte”
anlegg med tak over hodet.
Styret mener dette er relevante problemstillinger i en underskuddssituasjon, og anbefaler det nye styret å følge opp saken.

Regionale anlegg
Styret ser, uavhengig av kommunesammenslåinger eller ikke, et
dilemma i forhold til regionale prioriteringer. Noen idrettsråd har
en aktiv holdning til regionale prioriteringer på tvers av kommunegrenser. Andre har det ikke.
RIK deltar på interkommunalt utvalg for idrett i nord-fylket.
I Stavanger-regionen har idrettsrådene i Sandnes, Sola, Stavanger
og Randaberg tradisjon for å koordinere seg.

Utgitt av: Kulturdepartementet
Offentlige institusjoner kan bestille
flere eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00
Publikasjonskode: V-0972
Trykk: Merkur Grafisk 12/2014 – opplag 1200
Fotograf: Birgitte Simensen Berg,
Drammen kommune

Samtidig registrerer vi at noen særidretter (idrettslag, særkretser,
særforbund) er passive i forhold til anleggsutvikling mens andre
er aktive.
Styret inviterte derfor til deltakelse i et areal og anleggsutvalg for
å drøfte anleggsutvikling og mulige strategier. Styret la til grunn at
RIKs strategi må bygge på summen av ønsker fra idrettslag,
idrettsråd, særkretser OG særforbund. Og at det da må trekkes en
konklusjon rundt prioriteringen av slike anlegg.
Utvalget sendte ut en høring til alle særforbund for å avdekke
strategier for regionale anlegg i Rogaland.
Forslag til strategi fremmes som egen sak til idrettskretstinget.
Fylkeskommunale idrettshaller
Idrettens tilgang til bruk av fylkeskommunale idrettshaller er
fortsatt ikke løst. Vi adresserte nylig saken på ny til det nye
fylkesutvalget.
Styret anbefaler at det nye styret følger denne opp som egen sak.
Kommunale gymsaler, ute og inneidretter
En del inneidretter som ikke får plass i flerbrukshaller, er henvist
til gymsaler på skolene.
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2014

Spillemidler
til idrettsanlegg
En gjennomgang av spillemiddelsøknadene
og anleggssituasjonen

IDRETTS- OG FOLKEHELSESENTERET
Ideen lever i høyeste grad fortsatt. Etter at vi på forrige
idrettskretsting la ned ”grunnsteinen” til Idretts- og folkehelsesenteret på Ullandhaug har prosjektet gått saaakte framover.
Tanken bak Idretts- og folkehelsesenteret på universitetsområdet
er fortsatt:
•
•

•

•

•

•
•

Raskere og rimeligere realisering av idrettsanlegg som allerede
står på prioriteringslistene.
Tilgang til sentral tomteplassering som Stavanger kommune
ellers ikke vil kunne realisere idrettsanlegg på. Anlegg som kan
brukes av idretten på kveldstid.
Rimeligere realisering av fasiliteter som universitetet allerede
har behov for på dagtid, og som kan møte noen av behovene i UiS
sin visjon 2040.
Samlokalisering av et toppidrettssenter, folkehelsesenter og de
administrative ressursene på Idrettens hus med fagog studiemiljøer på UiS - og gjerne også med det nye sykehuset
som nå er vedtatt lokalisert i samme område.
I tett samarbeid med Olympiatoppen etablere et felles testsenter
i tilknytning til private og offentlige medisinske miljøer, for både
utøvere på vgs og universitetsnivå, samt for testing av deltakere
i ulike ”folkehelseaktiviter”
Utvikle relevante forskningsoppgaver og koblinger til 		
masterstudier innen idrettsfaget
Realisere økt kapasitet for treningssenter i området, gjerne
driftet av idretten selv.

Etter tinget i april 2014 gikk det ut invitasjon til partene om
å delta i finansieringen av fase 2. Fase 2 skulle utrede og skape et
beslutningsgrunnlag for prosjektet.
Bakgrunnen var møter med ledelsen ved UiS, NIF, fylkesordfører
og rådmann samt ordførere og til dels rådmennene i de fire
kommunene Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg.
Utover høsten fikk vi svar fra samtlige. Sandnes, Sola og
Randaberg takket nei. NIF, UiS, fylkeskommunen og Stavanger
kommune ble sammen med RIK selv med og reiste 800 000
kroner i kapital.
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Reguleringen som etter planen skulle gjennomføres i 2014, trakk
ut i tid, også fordi debatten om sykehuslokaliseringen seilte opp
med stor kraft.
Våren 2015 gav styret daglig leder mandat til å bruke av midlene.
Vi engasjerte tidligere rådmann i Stavanger og prosjektleder for
Konserthuset i byen Ole Hetland for å bidra.
Etter skoleferien engasjerte vi deretter Brandsberg Dahl Arkitekter (BDA) til å lede utvikling av romprogram og volumstudien.
Tidlig høst gjennomførte BDA brukermøte med representanter fra
idretten, UiS, NIF, fylkeskommune og Stavanger kommune.

Selv om endelig tomtevalg kan bli endret har prosjektet måtte
forholde seg til opprinnelig tomt. Det viste seg i andre runde at det
ble umulig å forene ønsket om stor hall med publikumskapasitet
på 8 000 tilskuere med fotballbane på denne tomten.
Valget falt ned på at stor hall på denne tomten måtte settes foran
en ny fotballbane i Stavanger, uten at dette trenger å være låst
dersom sykehuslokaliseringen åpner for endret lokalisering.
BDA har etter brukermøtene ved hjelp av romprogrammet
utviklet en volumstudie.
Etter kommune- og fylkestingsvalg fikk Rogaland fylkeskommune
ny ledelse. Ledelsen ved UiS ønsket derfor en ny runde med fylket,
og vi har nå gjennomført møte med fylkesordfører og fylkesrådmann og fått gjentatt at fylket fortsatt stiller seg bak prosjektet.
I samråd med Ole Hetland er det nå utviklet en framdriftsplan
fram mot å kunne forelegge et beslutningsgrunnlag for politisk
behandling
Like før idrettskretstinget er det planlagt et møte med ledelsen
ved sykehuset og deretter er neste stopp styret ved universitetet.
To be continued :::
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Arrangementet ble lagt på dagtid i dialog med avdelingslederne på
idrettslinjene i fylket.
Under ledelse av Daniel Helleren organiserte og ledet ungdommene en stab med 30 frivillige fra Idrettsfagsklassen på St.
Svithun som tok imot turneen og de 1 000 publikummerne på en
ypperlig måte.
En stor takk må også rettes til Viking FK for lån av Vikinghallen,
og ikke minst flotte kulturelle innslag fra unge musikere og
dansere fra Vågen vgs.
Ungdom
RIK innførte etter vedtak på idrettskretstinget 2012 i 2013 et
tilskudd kalt 30 minus. Tilskuddet honorerer idrettsråd og
særkretser som velger inn personer under 30 år i sine styrer.
Det er en kjensgjerning at RIK selv ikke har hatt med ungdom i
styret, og som en oppvarming til endring har vi i perioden etablert
en adminstrativ ungdomskomite rekruttert blant ungdom som har
deltatt på våre ungdomslederkurs.
Ungdommen fikk med seg vår veileder Jone Edland som coach
og skulle gjennomføre to tiltak:
Den store idrettshelgen ble planlagt gjennomført høsten 2015.
Ungdommen jobbet godt, men vi måtte dessverre kansellere
arrangementet fordi vi var langt unna de 100 deltakerne som
budsjettet tilsa.
Etter evauleringen gikk ungdommene ved hjelp av Jone Edland,
Wenche Salte og Rune Røksund i gang med å forberede Fakkelstafetten som skulle gjennomføres 26. januar 2016. Fakkelstafetten var en nasjonal turne i forbindelse med UngdomsOL på
Lillehammer (YOG2016).

To ungdomslederkurs
Som en del av ungdomssatsingen har Wenche Salte avholdt to
ungdomslederkurs i 2015. Kursene går over en hel helg og følges
opp med samling etter at ungdommen har vært ute i praksis.
Aktivitetslederkurs for ungdom
NIF har i perioden avsluttet en prøveordning hvor idrettskretsene
kan godkjenne aktivitetslederkurs i regi av idrettslinjer på vgs.
Wenche Salte har gjennomført møter med flere idrettslinjer i
fylket slik at ungdommer som tar denne utdanningen i regi av
skolen, kan formelt få godkjent i Rogaland.
Vi oppfordrer idrettslagene til i større grad å benytte seg av
ungdommen både på og utenfor idrettsarenaen. Erfaringer fra
ungdomskomiteen vitner om ungdom som har fått tilbud om å
være med i alt i fra Amnesty, 4H og politikken. Men aldri har blitt
spurt om å bli med i eget idrettslag etter at de legger opp, eller
trapper ned?!!
Norsk idrett har definert 2016 som Ungdomsåret. Her kan vi alle
bli litt bedre!

YOG2016
I forbindelse med UngdomsOL på Lillehammer valgte NIF og NRK at årets ildsjel
skulle være en ungdom under 26 år.
Kandidater ble fremmet i alle landets 19 fylker. RIK satte ned en jury som kåret
Joakim Haar fra Sandnes BMX som Rogaland sin representant til Årets unge ildsjel
på landsbasis. Joakim er en flott representant som gjennom uegennyttig innsats i flere
år har bidratt både som trener og på administrativt nivå – også utenfor
idrettslaget sitt.
RIK valgte å invitere Joakim til idrettsgallaen, og var også med på å frakte ilden til prinsesse
Ingrid Alexandra som tente av ilden på Lillehammer den 12. 2.2016.

FOLKEPULSEN
Folkehelseprosjektet Folkepulsen er nå inne sitt syvende
driftsår. For RIK er dette ikke lenger et prosjekt, selv om
finansieringen i dagens omfang ikke er sikret lenger enn
til og med 2017.
Styringsgruppen for Folkepulsen har rågivende myndighet
innenfor budsjettrammen. Gruppen består av to folkevalgte
representanter fra fylkeskommunen, 1. Visepresident i NIF
og styreleder i RIK.
Hensikten med Folkepulsen er å skape bedre rammevilkår for de
mange idrettslag som ønsker å drive integrering og inkludering i
tillegg til sin ”kjernevirksomhet”. Folkepulsen sin organisering og
metoder gir mulighet for å øke medlemsmassen i idrettslagene.
Målgruppene lokalt er enten en eller flere av følgende: inaktive unge, nye landsmenn og
–kvinner samt mennesker med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne.
En nesten like viktig tilleggseffekt er at vi gjennom å lede vår økonomiske støtte til idrettsråd
og særkretser kryssfinanserer andre satsinger og skaper en enda sterke helhet i ulike satsinger.
RIK klarer ved vår metode å utløse midler fra fylkeskommunen, NIF, Gjensidigestiftelsen og
Sparebankstiftelsen SR-Bank. Bortsett fra å dekke kostnadene med å ha en ansatt leder av
Folkepulsen går midlene uavkortet til spleiselag med organisasjonsledd i Rogaland.
Dette er midler som idretten ellers ikke ville fått til kjernevirksomhet, og som heller ikke fra
samarbeidspartnerne går på bekostning av andre bidrag til idretten i fylket.

Global Dignity Day - GDD
RIK har siden 2012 tatt på seg ansvaret som
fylkesleder for Global Dignity Day i
Rogaland. GDD er et globalt prosjekt som
HKH Kronprins Haakon er blant initiativtakerne til. Hvert år i oktober gjennomføres
det arrangementer for ungdom i totalt
60 land.

Global Dignity har tre formål:
•
•
•

Fremme verdighetsbasert lederskap
Stimulere til en global samtale om 		
verdighet
Engasjere ungdom i betydningen av
verdighet

I Norge og Rogaland gjennomføres
verdighetssamtaler ved hjelp av frivillige på
fylkets videregående skoler. Vår rolle er å

rekruttere frivillige og gjennomføre dialog
med kontaktpersoner på de ulike skolene,
samt drive opplæring av frivillige.
Silje Særheim har hatt denne oppgaven
i tillegg til å lede Folkepulsen. I 2015
engasjerte vi Gjert Smith jr som ekstern
ressurs til å gjøre jobben for oss. GDD har
egenfinanisering og medfører ingen kostnad
for øvrig aktivitet.
Vi opplever dette som en meningsfull, men
noe stor oppgave og evaluerer årlig vår
deltakelse. Opplevelsene sammen med flott
ungdom i første klasse på videregående viser
at vi kan være stolte av å ha flott ungdom
her i landet.
Noe vi i idretten selvsagt vet fra før ;-)
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TILBUD:
EI KRONE FOR
FEMTI ØRE

OLT SV har inngått formelt samarbeid med regionale fagpersoner
innen fysioterapi, ernæring, treningslære og idrettspsykologi.
OLT SV har gjennom avtale med Rogaland fylkeskommune og
RIK et overordnet ansvar for det sportslige tilbudet ved Talenter
Mot Toppen (TMT) og har etter avtale med Stavanger kommune
også koordinerende ansvar for bruk av treningsflater for TMT.
OLT SV har i perioden også gjort lokale aktiviteter i samarbeid
med Haugesund og Sauda kommune.
OLYMPIATOPPEN SØRVEST

I 2015 overtok OLT SV ansvaret for å videreføre underavtalen
mellom UiS og RIK fra 2011 om tilrettelegging for morgendagens
utøvere på universitetet.

Olympiatoppen Sørvest (OLT SV) skal lede an og være
pådriver for å utvikle morgendagens utøvere og internasjonale
toppidrettsutøvere i vår region.
OLT SV ledes av Morten Eklund, som har utviklingssjef i OLT
Trond Pedersen som arbeidsleder. OLT Sørvest ligger administrativt under RIK, som samarbeidspartner.

Idrettsklinikk
Statistikk viser at opp mot 30 prosent av
unge utøvere går skadet. OLT SV har
oppfølgingsansvar for noen få utvalgte
utøvere innen noen få idretter, og
begrensende ressurser. Dette har ført til at
OLT SV og RIK sammen har forsøkt å se
på om det kan gjøres noe mer for å styrke
tilbudet til de som leter etter relevant og
riktig kompetanse i skadesituasjoner.

klinikk som både brukes av OLT SV og
Idrettens skadetelefon, skal innlede et
samarbeid.
Sammen har vi besøkt Trondheim
Idrettsklinikk på Granåsen i Trondheim.
Her fant vi en modell hvor Olympiatoppen
Midt-Norge, Sør-Trøndelag idrettskrets og
medisinsk kompetanse sammen driver en
idrettsklinikk, både for dagens og morgendagens utøvere.

Idrettens skadetelefon er et nasjonalt
samarbeid som pr i dag omfatter 17 av 54
særforbund. Skadetelefonen henviser unge
utøvere med lisens til medisinske miljøer i
fylket.

Dette er bakgrunnen for at styret i RIK har
valgt å legge inn avklaring av mulig
ambisjon og ulike samarbeidsformer som
et mål i handlingsplanen.

Ett av disse miljøene er en idrettsklinikk
som OLT SV har formelt samarbeid med.
RIK har en solid egenkapital. Dette var
utgangspunktet for å starte en prosess for
å utrede om OLT SV, RIK og en idretts-

RIK finner det interessant å se om denne
måten å bedre rammevilkårene for
morgendagens utøvere kan gjøres gjennom
en fornuftig investering hvor RIK sitt
utbytte pløyes tilbake til utøverne gjennom
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raskere og bedre respons, og gjerne også
gjennom fordelaktige betingelser.
Denne saken kan, som regionaliseringsdebatten, komme til å medføre behov for
et ekstraordinært idrettskretsting.

TALENTER MOT TOPPEN (TMT)
TMT er nå i sitt sjette skoleår. TMT er et samarbeid mellom
Rogaland fylkeskommune (RFK), Olympiatoppen Sør Vest (OLT
SV) og Rogaland idrettskrets (RIK). St. Svithun- og Jåttå
videregående skole er ansvarlig for det skolefaglige, og OLT SV er
ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet. Rogaland idrettskrets
administrerer opptak og engasjerer trenere, etter kriterier fra OLT
SV - og i samarbeid med særforbund/særkretser (SF/SK).
Mål
TMT skal bidra til at idrettstalenter som ønsker å kombinere
satsing på utdanning samtidig, skal kunne nå målet om en
framtidig internasjonal idrettskarriere.
Oversikt over idretter skoleåret 2015-2016
Nedenfor er en oversikt over de forskjellige idrettene som tilbys.
Disse elevene er fordelt på 78 elever som går allmenn
studieretning på St. Svithun vgs og de 8 elevene som går
yrkesfaglig på Jåttå videregående.
Idrett

1.klasse

2.klasse

3.Klasse

Totalt

Badminton

1

3

0

4

Tennis

1

2

0

3

Friidrett

0

6

2

8

Håndball gutter

6

6

7

19

Håndball jenter

6

5

3

14

Ishockey

7

6

3

16

Svømming

4

1

3

8

Sykkel

4

3

1

8

Roing

1

0

3

4

Triathlon

0

1

0

1

Turn

1

0

0

1

31

33

22

86

I flere idretter har vi landslagstrenere, eller forhenværende
landslagstrenere. Noen av idrettene har lokale trenere og disse
følges tett av landslagstrener.
Sportslige resultater/utvikling
Flere av elevene kan vise til en meget bra sportslig utvikling og
fremgang. I løpet av de to siste årene har 26 av elevene deltatt på
internasjonale mesterskap.
Styringsgruppe
Styringsgruppen for TMT har vært administrativt styrt med daglig
leder i RIK som leder. Rogaland fylkeskommune ble våren 2015
bedt om å oppnevne representanter til styringsgruppen, og vedtok
høsten 2015 å sette inn en politisk- og en administrativ
representant i gruppen.

Samarbeidsavtale Region Stavanger
RIK inngikk i 2015 en samarbeidsavtale med destinasjonsselskapet Region Stavanger. Selskapet er eid av medlemmene som
består av 15 kommuner i fylket og ulike reiselivsbedrifter. Region
Stavanger arbeider for å trekke flere tilreisende til regionen både
på ferie- og fritidsmarkedet (helg) og kurs- og konferansemarkedet.
Arrangementer og kongresser er ett av segmentene som det
arbeides mot. Idrettsarrangementer er og blir viktig også i
framtiden.
Selskapet tilbyr kompetanse og bistand uten kostnad til de som
går med en ide om å trekke større arrangementer til regionen.
RIKs bidrag er å dele informasjon om avtalens muligheter, og vi
appellerer til de som går ”svanger” med større tanker om å ta
kontakt med Region Stavanger for en uforpliktende prat.

Opptak til TMT
Karaktersnittet for å komme inn er på 4,0 eller bedre. Det er
særforbundet som vurderer det idrettslige nivået til søkerne. Vi
har i dag en 50/50 fordeling på lag og individuell idrett.

RIK vil få bistand i forbindelse med at NIFs ledermøte mellom
idrettskretser og særforbund i 2018 er vedtatt lagt til Stavangerregionen. www.regionstavanger.com

Trenere/støtteapparatet
Skoletrenere til prosjektet blir vurdert i dialog med særkrets,
særforbund og/eller sportssjef/landslagssjef.

Idrettens hus
Idrettens hus Rogaland AS er eid av fotballkretsen, håndballregionen, bedriftsidrettskretsen, volleyballregionen, squashforbundet og RIK. Selskapet eier og drifter Idrettens hus på Viking
stadion.

Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne som er
tilgjengelige i regionen til våre beste utøvere. Trenerne engasjeres
med unntak av for ishockey og håndball av RIK. Dette gir TMT
fleksibilitet i forhold til jevnlig vurdering av aktuelle idretter.
Utøver, trener og støtteapparat er en helhetlig pakke som må være
til stede for at man kan tas opp som elev.
I dag har vi 16 engasjerte særidrettstrenere og 12 basistrenere
knyttet opp mot TMT.
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Styreleder skal ifølge vedtektene være en av RIKs to representanter i styret. Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder i RIK er
samtidig daglig leder i selskapet, uten vederlag. Ulike oppgaver er
fordelt blant leietakerne som utgjør fellesskapet.
Selskapet drives for å gi gode betingelser for de som vil leie
lokaler.
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Selskapet har behov for nødvendige oppjusteringer og utbedringer. Dette har medført at styret fremmer en egen sak om å gi lån til
Idrettens hus Rogaland AS. Se egen sak til idrettskretstinget.

Kommunikasjon
RIK kommuniserer på ulike måter i svært mange kanaler når det
gjelder politisk påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet for å nå
våre mål - og dermed bedre rammevilkårene til idretten i
Rogaland.
Men også internt er det mange målgrupper i en så stor ”familie”.

Internett og mail vil selvsagt alltid være nødvendig, men vi
opplever det krevende å nå gjennom de ”filtre” som finnes. Det
kan være feil adresser, eller at frivillige mottakere glemmer, ikke
gidder eller ikke alltid opplever våre budskap relevante?!! Det
siste kan vi gjøre noe med. Det andre er mer krevende å få gjort
noe med. Når det er sagt hører vi noe av det samme også fra andre
organisasjonsledd i fylket.
Vi håper innføringen av Klubbadmin og koblingen mellom
rapportering en gang i året kan bedre vår evne til å nå ut noe.
Spesielt når kontaktinfo til samtlige i styrene i idrettslagene
blir tilgjengelige.

RIK har et beskjedent markedsdføringsbudsjett, og har i perioden
forsøkt å være aktuelle og relevante på facebook og twitter. Dette
er krevende å få til, men vi kan lese ut i fra statistikk når vi lykkes
og mislykkes, og ønsker å bygge videre på
erfaringene.
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RAPPORT FRA UTDANNING OG KOMPETANSE
Styrking av styrene i idrettslagene
Hovedprioriteringen på utdanningssiden i 2014-2015 har vært
å bidra til å styrke idrettslagenes styre og organisasjon. Vi har
prioritert Klubbesøk, Klubben styrearbeid i praksis, og de
obligatoriske organisasjonskursene. Det finnes utallige eksempler
på at konflikter og uenigheter kunne vært unngått med økt
kjennskap og kunnskap om de spilleregler som gjelder for alle
idrettslag.
Innføring av obligatorisk elektronisk medlemssystem
I 2014 ble alle idrettslag pålagt å bruke et elektronisk medlemssystem som er integrert med NIF sin database. Alle idrettslag har
nå gratis tilgang til systemet KlubbAdmin. I tillegg har enkelte
særforbund investert i å integrere sine systemer med NIF sitt
system.
Selv om det er NIF som følger opp vedtak fra tinget når dette
innføres, forsøker vi å bistå idrettslagene gjennom å tilby en rekke
kurs for å øke kjennskap og kunnskap om KlubbAdmin. I tillegg er
det viktig å minne om at alle idrettslag kan få support fra Ifs
IT-support. Innfasingen av elektronisk medlemsregister vil
sannsynligvis prege vårt fokus innen utdanning langt ut i 2017,
selv om siste frist er 31.12.2016.
Veiledere
Vi har utdannet nye Klubbveiledere, og begynner å få bra med
både veiledere og kurslærere.

2014
Antall

Deltakere

2

Aktivitetsleder barneidrett

19

3

Basistrening

48

3

Idrettspsykologi

38

2

Idrettsrådbesøk

33

1

Idrettsskade kurs

21

11

KlubbAdmin

9

Klubbesøk

50

1

Lederkurs for ungdom 15 -19 år

20

238

1

Lederkurs for ungdom del 2

14

4

Lover, regler og retningslinjer

36

3

Idrettsrådssamling- Stavanger

68

1

Dagligledere samling

25

1

Særkrets møte

17

17

Klubbens styrearbeid i praksis

145

1

Verdiarbeid GDD

22

3

Økonomi kurs

26

63

820

2015
Antall

Ungdom
I 2015 inngikk vi samarbeid med 5 videregående skoler. Elevene
som går ut fra idrettslinjene, får godkjent kurset Aktivitetsleder
i barneidrett. Kurset Lederkurs for ungdom 15-19 år er blitt et
populært kurs. Kurset forbereder ungdom til å bli de neste lederne
i idretten. Her har vi som en del av styrets ungdomssatsing i 2015
gjennomført to slike kurs.
Idrettregistreringen
Idrettregistreringen har fungert bra i perioden. God oppfølging av
idrettslag under registreringsperioden har lettet etterarbeidet.
Vi har også økt antall idrettslag registrert i momskompensasjonsordningen
En-til-en-service til idrettslagene
En betydelig del av utdanningsinnsatsen skjer i en-til-en dialog
gjennom henvendelser i konkrete saker som løses via mail og
telefon, ofte i tett dialog med fagkonsulent for lov og organisasjon.

Kurs

Deltakere

2

Aktivitetsleder Barneidrett

22

4

Aktivitetsleder Videregående

88

1

HMS anlegg

9

1

Idrettsmøte for særkretser og
regioner

21

1

Idrettsrådsbesøk- Lund IR

5

2

Inne og uteaktiviteter barneidrett

41

1

Innføring idrettens datasystemer

30

9

KlubbAdmin Kurs

109

16

Klubbesøk

93

3

Kurs for idrettsråd

28

2

Lederkurs for ungdom 15-19 år

50

1

Lederkurs for ungdom del 2

25

1

Lov og organisasjon - Haugesund

7

3

Møteledelse

25

1

Startmøte

8

20

Styrearbeid i praksis Haugesund

186

1

Barneidrettens verdigrunnlag og
idrettens barnerettigheter

6

4

Økonomi kurs

57

73
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RAPPORT FRA LOV OG ORGANISASJON
Organisasjonsverktøy
Norges idrettsforbund (NIF) har utviklet nye tekniske dataløsninger for søknader om opptak/nedleggelse av idrettslag, ulike
oversikter og rapporter for på organisasjon- og personnivå,
søknader, tilskudd, økonomi, medlemskap osv. Dette er til stor
hjelp i arbeidet med å opprettholde orden i organisasjonen.
Ordensgrad
Rogaland idrettskrets (RIK) hadde i 2014 og 2015 en ordensgrad
på 0,04 og 0,03. Ordensgraden beskriver graden av idrettslag som
enten ikke har rapportert medlemstall, har rapportert 0 eller
færre enn10 medlemmer over 15 år, noe som ikke er nok til å bekle
lovpålagte verv i idrettslaget. RIK har både i 2014 og 2015 fulgt
opp disse idrettslagene med gjennomføring av medlemsundersøkelser. Slike tiltak avspeiler om idrettslagene er selvstendige,
frittstående med utelukkende personlige medlemmer, og om
idrettslaget ledes og organiseres slik det går fram av NIFs lov,
forskrifter, bestemmelser og retningslinjer. Idrettslag som ikke
innfrir NIFs bestemmelser, kan tape sitt medlemskap i NIF.

Utviklingen av LA-midlene i Rogaland fra 2000*) – 2015:
År

7.643.400

2010

14.971.155

2012

15.046.691

2014

20.369.601

2015

28.734.116

Prioriterte arbeidsområder i 2016 og 2017
Innen området lov- og organisasjon erfarer vi at det er behov for
skolering innen lovverket, organisering, praktisk styrearbeid,
økonomi med mer.
For den kommende tingperioden vil vi prioritere at:

•

•
•
•

RIK har registrert økende antall henvendelser som omhandler
personkonflikter, økonomisk uorden og disiplinærsaker. I slike
saker har RIK blitt rådspurt, men idrettslagene er selv ansvarlig
for å løse slike saker internt. Så langt vi kjenner til, har to
idrettslag anmeldt forhold ifm. økonomisk uorden.

2000*)

*) Først kjente og dokumenterte tildeling av de såkalte «tilleggsmidlene», senere lokale aktivitetsmidler.

•

Saksarbeid
RIK registrerer økende antall henvendelser som går på drift og
ledelse av idrettslagene. Slik sett er det nært samarbeid mellom
områdene lov, organisasjon og utdanning/kompetanse. Dette
omfatter områdene styrearbeid, møteledelse, økonomi og lov
og organisasjon. Flere organisasjonsledd har tatt initiativ til
å gjennomføre interne kurs og prosesser, noe som på sikt slår
ut på organisasjonsgraden.

Sum kr.

Årsmøtene i idrettsråd bør behandle kriteriene for tildeling
av de lokale aktivitetsmidlene.
Idrettsrådenes innstilling til fordeling av de lokale
aktivitetsmidlene bør være utført innen utgangen av
september måned.
1/4 av idrettsrådene bør gjennomgå styre-/organisasjonskurs
for å styrke sin posisjon.
Øke organisasjonskunnskapen i idrettsråd og idrettslag.
RIK vil prioritere gjennomføringen av ulike kontroller
i idrettslagene.

RIK arbeider fortløpende med stiftelser og opptak av nye idrettslag, navnesaker, saker om valgbarhet og kjønnsfordeling, og saker
tilknyttet styrearbeid, årsmøter, habilitet, regnskap osv.
Vare- og tjenestemomskontroll
Etter oppdrag fra NIF gjennomførte RIK vare- og tjenestemomskontroll i 4 og 15 idrettslag i henholdsvis 2014 og 2015. I disse
kontrollene ser vi til at søknadsbeløp stemmer med regnskaps-tallene, samt at idrettslaget dokumenterer sin virksomhet etter NIFs
lov. I mangel av dette, pålegger vi idrettslag å gjennomføre
fortsettende årsmøter osv. Idrettslag som ikke følger opp slike
forhold, kan resultere i at de taper medlemskapet i NIF.
Lokale aktivitetsmidler
De årlige lokale aktivitetsmidlene (LAM) har vært klare til
fordeling av idrettsrådene primo/medio juni hvert år. Målgruppen
er idrettslag med medlemmer i alderen 6-12 år, 13- 19 år,
funksjonshemmede og til andre lokale prioriterte formål. Vi
registrerer at 7-10 av de 26 idrettsrådene venter med fordelingen
av midlene inntil en uke før fristens utløp primo desember.
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Saksoversikt: lov- og organisasjon
Antall saker innen de ulike arbeidsområdene

17.2.

Egersund Kyokushin karateklubb. Eigersund.
Stiftet 19.4.2012.

3.3.

Karmsund Fluefiskeforening. Haugesund.
Stiftet 4.12.2014.

3.3.

Haugesund Leirdueskyteklubb. Haugesund.
Stiftet 4.10.2014.

2014

2015

Nye idrettslag

10

15

Opphørte idrettslag

6

21

Gjenopptak av tidligere nedlagte idrettslag

2

-

Sammenslåing av idrettslag

1

1

9.3.

Bokn Sykkelklubb. Bokn. Stiftet 14.12.2014.

Opptak av nye grupper i idrettslag

10

7

9.3.

Nedlagte grupper i idrettslag

4

3

Skudeneshavn Kajakklubb. Karmøy.
Stiftet 4.9.2014.

Navnesaker

5

4

23.3.

40

20

Tubakken sykkelklubb. Klepp.
Stiftet 7.10.2014.

Undersøkelser tilknyttet vare- og tjenestemoms.

4

15

29.4.

Hommersåk Sykkelklubb. Sandnes.
Stiftet 14.1.2015.

Søknader om disp. fra NIFs lov § 2-4 om
kjønnsfordeling

5

4

6.5.

Slettaa Dykkerklubb. Haugesund.
Stiftet 12.2.2015.

Deltakelser på ulike møter med idrettslag

25

18

1.9.

Godkjenning av lover for idrettslag

49

48

Hafrsfjord Ishockeyklubb. Stavanger.
Stiftet 5.5.2015.

Godkjenning av lover for idrettsråd

-

4|

10.9.

0,04

0,03

Sokndal Enduro, Cross og Trialklubb.
Sokndal. Stiftet 8.7.2015.

23.9.

Kampen Innebandyklubb. Stavanger.
Stiftet 11.8.2015.

13.10.

Sola Undervannssjakt- og fridykkerklubb.
Sola. Stiftet 27.1.2015.

10.12.

Klepp Karateklubb. Klepp. Stiftet 8.6.2015.

Medlemsundersøkelser i idrettslag

Ordensgrad for Rogaland idrettskrets
Detaljinformasjon følger nedenfor.

Organisasjonsendringer 2014 og 2015
Idrettslag
Opptak av nye idrettslag som medlem i NIF

Opphørte idrettslag.
Denne oversikten omfatter idrettslag som har vedtatt nedlegging,
oppløsning, utmelding, eller har tapt medlemskapet i NIF

2014
13.3.

Sola Judoklubb. Sola. Stiftet 20.1.2014.

17.3

Karmøy Shotokan Karateklubb. Karmøy.
Stiftet 6.1.2014.

12.5.

Klepp Ishockeyklubb. Stiftet 23.3.2014.

22.5.

2014
26.2.

Ullandhaug idrettslag. Stiftet 28.9.1964.

13.5

Egersund Judoklubb. Eigersund.
Stiftet 6.12.2013.

Hindal Hestesportklubb. Stavanger.
Stiftet 10.3.2012.

14.8.

Gjesdal Rugbyklubb. Gjesdal. Stiftet 1.2.2002.

9.10.

Rennesøy Fotballklubb. Rennesøy.
Stiftet 26.6.2014.

2.12.

Lura Turn. Sandnes. Stiftet 14.5.1964.

19.12.

22.10.

Storhaug Bokseklubb. Stavanger.
Stiftet 24.7.2014.

Sokndal BMX- og cykleklubb. Sokndal.
Stiftet 6.9.2011.

19.12.

Karmøy Basketballklubb. Karmøy.
Stiftet 10.01.1996.

6.11.

Hillevåg Atletklubb. Stavanger.
Stiftet 12.5.2014.

12.11.

Sørmarkå Fotballklubb. Stavanger.
Stiftet 5.7.2014

5.12.

Vågen RC-klubb. Vindafjord. Stiftet 11.7.2014.

18.12.

Bryne Triatlonklubb. Time. Stiftet 12.11.2014.

2015

2015
21.1.

Egersund Rugbyklubb. Eigersund.
Stiftet 9.12.2014.

11.2

Sola Triatlonklubb. Sola. Stiftet 8.11.2014.
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13.1.

Ganddal omegn sykkelklubb. Sandnes.
Stiftet 25.1.12.

26.1.

Vikedal Dykkeklubb. Vindafjord.
Stiftet 3.11.1987.

10.2.

Sandnes Rugbyklubb. Sandnes.
Stiftet 13.6.2011.

17.2.

Dysjaland Rytterlag. Sola. Stiftet 9.4.2008.

26.2.

Moi Båtsportklubb. Lund. Stiftet 14.9.1989.
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Opptak av nye grupper i idrettslag

11.3.

Stavanger AKXE Jiu-Jitsuklubb. Stavanger,
Stiftet 20.2.2010.

18.3.

KFUM-kameratene Torvastad. Karmøy.
Stiftet 13.3.1976.

23.3.

Gjesdal Miniatyrskytterlag. Gjesdal.
Stiftet 8.12.1983.

7.3.

24.3

Tysvær Basketballklubb. Tysvær.
Stiftet 7.7.2007.

Hjelmeland Idrettslag. Hjelmeland.
Friidrettsgruppe.

7.3.

26.3.

Hervik Idrettslag. Tysvær. Stiftet 27.3.1968.

Lura Idrettslag. Sandnes.
Amerikansk fotball – gruppe.

17.8.

Lura sykkelklubb. Sandnes. Stiftet 23.2.2011.

13.3.

16.10.

Stavanger Kyudo forening–Shutokurin.
Stavanger. Stiftet 1.8.2001.

Skjold idrettslag. Tysvær.
Bandy-/innebandygruppe.

14.3.

Bokn Idrettslag. Bokn. Sykkelgruppe.

16.10.

Ryfylke Bowlingklubb. Suldal.
Stiftet 21.2.2006.

9.4.

Haugesund Triathlonklubb. Haugesund.
Friidrettsgruppe.

21.10.

Stavanger Radio Controlled Klubb. Stavanger.
Stiftet 20.2.2007.

26.5.

Austrått Idrettslag. Sandnes. Skøytegruppe
(inline).

21.10.

Ryfylke Båtsportklubb. Strand.
Stiftet 15.2.2010.

9.7.

Skudenes Ungdoms- og Idrettslag.
Karmøy Bandy/Innebandy.

20.11.

Sandnes Aikidoklubb. Stiftet 1.6.2011.

10.11.

27.11.

Forsand Motor Tenplugg. Forsand. «Andakt».
Stiftet 9.9.1999.

Stavanger Innebandyklubb. Stavanger.
Landhockeygruppe.

9.12.

4.12.

Langskudd (bueskytterklubb) Karmøy.
Stiftet 1.8.1963.

Stegaberg Idrettslag. Tysvær.
Basketballgruppe.

7.12.

Tre Måker Biljardklubb. Haugesund.
Stiftet 1.10.2003.

15.12.
21.12.

Torvastad Idrettslag. Tysvær.
Volleyballgruppe.

2015
Bryne Triatlonklubb. Time. Sykkelgruppe.

9.4.

Kvitsøy Idrettslag. Kvitsøy. Volleyballgruppe.

Suldal Golfklubb. Suldal. Stiftet 13.10.2004.

5.5.

Sola Triathlonklubb. Sola. Sykkelgruppe.

Haugesund Bokseklubb. Haugesund.
Stiftet 20.2.1975.

7.10.

Sola Triathlonklubb. Sola. Svømmegruppe.

29.10.

Skudenes Ungdoms- og idrettslag. Karmøy.
Sykkelgruppe.

30.10.

Haugesund Atletklubb. Boksegruppe.
Haugesund

10.12.

Sportsklubben Vedavåg Karmøy. Karmøy.
Klatregruppe.

2014
22.1.

Sola Karateklubb. Sola. Stiftet 1.9.1984.

6.8.

Sandnes Tennisklubb. Sandnes.
Stiftet 27.6.1955.

Nedlagte grupper i idrettslag

Sammenslåtte idrettslag

2014

2014
Sandnes skøyteklubb og Stavanger
skøyteklubb vedtok sammenslåing 30.9.14,
og vedtok Stavanger Sandnes skøyteklubb
som nytt navn på idrettslaget.

2015
30.12.

26.2.

23.1.

Gjenopptatte idrettslag

13.11.

2014

Vaulen Orienteringsklubb i Stavanger, hadde
vedtatt sammenslåing med Stavanger
Orienteringsklubb.
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5.5.

Siddis Sportsklubb. Stavanger.
Amerikansk fotball – gruppe.

5.5.

Siddis Sportsklubb. Stavanger.
Cheerleadinggruppe.

5.5.

Siddis Sportsklubb. Stavanger.
Bandy / innebandygruppe.

3.7.

Sokndal Idrettsklubb. Sokndal.
Basketballgruppe.

2015
27.2

Bokn idrettslag. Vedtatt nedlegging av
sykkelgruppe 22.2.2015.

13.3.

Sviland Idrettslag. Sandnes. Vedtatt
nedleggelse av volleyballgruppe 11.2.2015.
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29.10.

Skudenes Ungdoms og idrettslag.
Sykkelgruppe, vedtatt nedlagt 3.4.15.

Medlemsundersøkelser
Idrettslag med få medlemmer med mer 2014
(med gjennomført medlemsundersøkelse)
Etter mottatt rapport fra NIF om idrettsregistreringen i januar
2014, sendte idrettskretsen 4.8.14 brev til idrettslag som ikke
hadde latt seg registrere eller som oppga færre enn 10 medlemmer
som var over 15 år, fravær av det motsatte kjønn som valgbare
til lovpålagte verv osv. Idrettskretsen har fulgt opp disse idrettslagene. Ved årsskiftet 2015/2016 er statusen for de enkelte
idrettslag at noen har meldt seg ut som medlem i NIF, og andre
har ikke respondert og således tapt sitt medlemskap i NIF. Noen
av idrettslagene har satt i gang tiltak og rekruttert nye og flere
medlemmer, og således opprettholdt sitt medlemskap i NIF.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cross RC klubb. Hå.
Egersund Innebandyklubb. Eigersund.
Eigerøy Hestesportklubb, Eigersund.
Forus RC klubb. Klepp.
Gjesdal Miniatyrskytterklubb. Gjesdal.
Haugaland Atletklubb. Haugesund.
Haugesund Bokseklubb. Haugesund.
Havhesten Undervannsklubb. Sola.
Hinna Innebandyklubb. Stavanger.
Hook Bowlingklubb. Stavanger.
Innebandylaget for mosjonister. Stavanger.
Jæren Biljardklubb. Time.
Karmøy Innebandyklubb. Karmøy.
Klepp Innebandyklubb. Klepp.
Muskel Fotballklubb. Sandnes.
POL Idrettslag. Stavanger.
Randaberg Bordtennisklubb. Randaberg
Rappen idrettslag. Stavanger.
Rolf Sportsklubben. Sandnes
Sandnes Volleyballklubb. Sandnes.
Sauda Pistolklubb. Sauda.
Sauda Sportsdykkerklubb. Sauda.
Stavanger Radio Controlled klubb. Stavanger.
Time Basketballklubb. Time.
Vikedal Dykkerklubb. Vindafjord.
Vindafjord Orienteringslag. Vindafjord.
Vindafjord Pistolklubb. Vindafjord
Ølen Trialklubb. Vindafjord.

•
•
•
•
•
•
•
•

Karmøy Basketballklubb. Karmøy.
KFUM-kameratene Torvastad. Karmøy.
Randaberg Skiklubb. Randaberg.
Sandnes Cricketklubb. Sandnes
Sandnes Rugbyklubb. Sandnes.
Sokndal BMX og cykleklubb. Sokndal.
Stavanger AKXE Ju Jutsiklubb. Stavanger.
Stavanger Idrettsforening Allianseidrettslag. Stavanger.

2015
• Egersunds Idrettsklubb. Eigersund.
• Forsand Motor Tennplugg. Forsand.
• Karmøy Innebandyklubb. Karmøy.
• Langskudd Bueskytterklubb. Karmøy.
• Orstad Modellflyklubb. Klepp.
• Preikestolen Golfklubb. Strand.
• Randaberg Skiklubb, Randaberg.
• Riska Håndballklubb. Sandnes.
• Rogaland Rideklubb. Stavanger.
• Ryfylke Bowlingklubb. Suldal.
• Ryfylke Båtsportklubb. Strand.
• Sandnes Aikidoklubb. Sandnes.
• Sokndal Turnforening. Sokndal.
• Stavanger Kyudo Forening Shutokurin.
• Stavanger Radio Controlled klubb. Stavanger.
• Suldal Golfklubb. Suldal.
• Tre Måker Biljardklubb. Haugesund.
• Vindafjord Orienteringslag. Vindafjord.
• Ålgård tennisklubb. Gjesdal.
• Åna Sira Fotballklubb. Sokndal.
Vare- og tjenestemomskontroll i idrettslag
NIFs vare- og tjenestemomskontroll gjennomføres på bakgrunn
av regnskap for året forut.
2014
Idrettskretsen sendte 5.11.14 brev til følgende idrettslag for
gjennomføring av slik kontroll:
• Buøy Idrettslag. Stavanger.
• Egersund Idrettsklubb. Eigersund.
• Idrettslaget Havdur. Sola.
• Preikestolen Golfklubb.
2015
NIF ba idrettskretsen gjennomføre kontroll i 15 idrettslag med
omsetning under 5 millioner kroner / år, for å se om innrapportert regnskapstall er riktig i forhold til framlagt regnskap, samt at
andre formaliteter er på plass. Disse idrettslagene ble underlagt
kontroll med brev fra idrettskretsen 26.10.2015:

Ordinære medlemsundersøkelser

•
•
•
•
•
•

2014
• Dysjaland Rytterlag. Sola
• Gjesdal Rugbyklubb. Gjesdal
• Hervik idrettslag. Tysvær.
• Hindal Hestesportklubb. Stavanger.
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Brodd Innebandyklubb. Stavanger.
Bryne Cykleklubb. Time.
Figgjo Idrettslag. Sandnes.
Friskis & Svettis Stavanger/Sandnes. Stavanger
Friskis&Svettis Tysvær. Tysvær.
Førland idrettslag, Tysvær
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gandsfjord Seilforening, Stavanger.
Gjesdal Skiskytterlag. Gjesdal.
Haugaland Klatrelag. Haugesund.
Haugesund Basketballklubb. Haugesund.
Hommersåk Innebandyklubb. Sandnes.
Klepp RC-klubb. Klepp.
Nesflaten idrettslag, Suldal.
NMK Egersund. Eigersund.
Skåra Rideklubb, Eigersund.

2.12.

Stavanger Fotballklubb. Stiftelsesmøte.

3.12.

Haugesund Leirdueskyting. Stiftelsesmøte.

9.12.

Egersund Rugbyklubb. Stiftelsesmøte.

10.12.

Orre Idrettslag. Om effektiv organisering
av idrettslaget.

2015

Møter i organisasjonsledd
2014

5.1

Kolnes Idrettslag. Om organisering av
idrettslaget.

7.1

Viking Fotballklubb. Intern org. Ledelse,
valgkomite mm.

14.1.

Randaberg Skiklubb om org. og ledelse av
idrettslaget. Jf. «MU – 20|14»
Viking Fotballklubb. Medlemsmøte om
organisering av idrettslaget.

8.1.

Rogaland Rideklubb.
Oppfølging medlemsundersøkelse fra 2013.

28.1.

10./15.1.

Siddis Sportsklubb.
Oppfølging medlemsundersøkelse fra 2013.

4.2

30.1.

Sola Judoklubb. Om søknad opptak som nytt
idrettslag.

Randaberg Skiklubb. Forberedelse og om
utarbeiding av dokumenter til årsmøtet.

9.2

30.1.

Bowlingklubben Cross om endring av navn
til Cross Bowlingklubb.

Horvå Sykkelklubb. Klepp om opptak av
idrettslaget i NIF

10.2.

Bryne Karateklubb. Årsmøte.

3.3.

Siddis Sportsklubb. Om ulike vedtak fattet
på årsmøtet 2013 o g 2014.

25.2

Randaberg skiklubb. Årsmøte.

12.3.

6.3.

Sandnes og Jæren Rideklubb. Styremøte
om saker tilknyttet årsmøtet.

Figgjo Idrettslag. Om intern organisering av
idrettslaget.

24.3.

24.3.

Siddis Sportsklubb. Årsmøte.

Om stiftelse av IL tilknyttet treningssenter.
Jæren. «Avslag søknad».

26.3.

Sandnes Tennisklubb. Stiftelsesmøte
for gjenopptak.

9.4

Stavanger Hockey.

11.4.

31.3.

Rogaland Rideklubb. Oppfølging av
handlingsplan etc.

Rogaland Rideklubb. Oppsummering
av medlemsundersøkelse 2013-14-15.

18.4.

7.4.

Sandnes Volleyballklubb. Om revitalisering
av idrettslaget.

Preikestolen Golfklubb. Avklaringer ifm.
medlemsundersøkelse.

5.8.

23.4.

Siddis Sportsklubb. Om økonomiske tilskudd
etc. til grupper i idrettslaget.

Stavanger Idrettsforening Allianse-IL
Håndball. Intern sak.

13.8.

28.4.

Stavanger Vektløfterklubb om uttal og
sportslig aktivitet i idrettslaget.

Sandnes Karateklubb. Intern organisering
med mer.

20.8

28.4.

Austrått Idrettslag om opprettelse av
skøytegruppe.

Stavanger Hockey, om organisering av
idrettslaget.

14.-15.10.
29.10.

5.5.

Siddis Sportsklubb. Årsmøte.

26.5.

Randaberg Idrettsråd om medlemsundersøkelser i idrettslag.

28.5

Egersund Pistolklubb. Organisasjonssak.

9.9.

Egersund Pistolklubb om anmeldelse av
enkeltmedlem.

1.10.

Suldal Idrettsråd. Revitalisering, nyorgan-isering og om årsmøtet i idrettsrådet.

4.12.

Haugesund Fluefiskeforening. Stiftelsesmøte.

17.11.

Stavanger Idrettsforening allianseidrettslag
fotball om eventuell konkurs.

2.12.

Austrått Idrettslag. Om intern organisering,
rutiner, styrets ansvar med mer.
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NIFs saksbehandlerseminar, Trondheim.
Sandens Karateklubb, Soma. Disiplinærsak.

Lovarbeid - lovsaker

22.10.

Storhaug Bokseklubb. Stavanger.

Godkjenning og oppdatering av lover i idrettslag

22.10.

Sandnes Turnforening. Sandnes.

2014

3.11.

Vardeneset ballklubb. Stavanger.

6.11.

Hillevåg Atletklubb. Stavanger.

6.1.

Haugesund Rideklubb. Haugesund.

12.11.

Sørmarkå Fotballklubb. Stavanger.

7.1.

Gjesdal Dykkerklubb. Gjesdal.

13.11.

Stavanger Sandnes Skøyteklubb. Stavanger.

26.11.

Glad Trim Internasjonal Idrettslag. Stavanger.

5.12.

Vågen RC-klubb. Vindafjord.

7.1.

Rosseland Ballklubb. Time

21.1.

Havørn Allianseidrettslag. Sola.

22.1.

Sola Karateklubb. Sola.

28.1.

Egersund Pistolklubb. Eigersund.

21.1.

Egersund Rugbyklubb. Eigersund.

30.1.

Sportsklubben Djerv 1919. Haugesund.

27.1.

Bryne Triatlonklubb. Time.

12.2.

Riska Idrettsskole. Sandnes.

10.2.

Suldal Orienteringslag. Suldal.

19.2.

Stavanger Seilforening. Stavanger.

11.2.

Sola Triathlonklubb. Sola

27.2.

Sandnes Sportsdrillklubb. Sandnes

17.2.

Egersund Kyokushin Karateklubb. Eigersund.

27.2.

Havhesten Undervannsklubb. Sola.

2.3.

Vigrestad Sykkelklubb. Hå.

27.2

Riska Motorsykkelklubb. Sandnes.

2.3.

Kopervik Volleyballklubb. Karmøy.

5.3

Skjold Idrettslag. Tysvær.

3.3.

Karmsund Fluefiskeforening. Haugesund.

6.3.

Sandnes og Jæren Rideklubb. Sandnes.

3.3.

Haugesund Leirdueskyteklubb. Haugesund.

7.3.

Stavanger Vektløfterklubb. Stavanger.

3.3.

Hovsherad Styrkeløftklubb. Lund.

7.3.

Hommersåk Atletklubb. Sandnes.

3.3.

Sokndal Turnforening. Sokndal.

12.3.

Avaldsnes Idrettslag. Karmøy.

4.3.

Viba Rideklubb. Time.

13.3.

Sola Judoklubb. Sola.

9.3.

Skudenes Kajakklubb. Karmøy.

14.3.

Nærbø Sykleklubb. Hå.

9.3.

Bokn Sykkelklubb. Bokn.

14.3.

Forus og Gausel Idrettslag. Stavanger.

10.3.

Våganes Fotballklubb. Sola.

17.3.

Karmøy Shotokan Karateklubb. Karmøy.

13.3.

Sokndal Idrettsklubb. Sokndal.

18.3.

Svithun Biljard Klubb. Stavanger.

13.3.

Tysvær Vektløfterklubb. Tysvær

19.3.

Bratte Rogalands Venner. Stavanger.

13.3.

Haugesund Seilforening. Haugesund.

27.3.

Stavanger Helsesportlag. Stavanger.

16.3.

Hafrsfjord Pistolklubb. Stavanger.

28.3.

Cross Bowlingklubb. Stavanger.

20.3.

Haugesund Seilforening. Haugesund.

2015

8.4.

Time Pistolklubb. Time.

23.3.

Tubakken Sykkelklubb. Klepp.

28.4.

Sandnes Volleyballklubb. Sandnes.

24.3.

Stavanger Svømme Club. Stavanger.

29.4.

Haugesund Pistolklubb. Haugesund.

25.3.

Skuenes Rytterklubb. Karmøy.

30.4.

Klepp Idrettslag. Klepp.

26.3.

Sandnes Qwan Ki Do klubb. Sandnes.

30.4.

Stavanger Kajakklubb. Stavanger.

7.4.

Kolnes Idrettslag. Karmøy.

6.5.

Siddis Sportsklubb. Stavanger.

8.4.

Sokndal Idrettsklubb. Sokndal.

12.5.

Klepp Ishockeyklubb. Klepp.

10.4.

Sørmarkå Fotballklubb. Sola

21.5.

Haugesund Studentidrettslag. Haugesund.

14.4.

Havørn Allianseidrettslag fotball. Sola.

21.5.

Universitetet i Stavanger Idrettslag (UiSi).

29.4.

Hommersåk Sykkelklubb. Sandnes.

22.5.

Egersund Judoklubb. Eigersund.

6.5.

Slettaa Dykkerklubb. Haugesund.

22.5.

Karmsund Kyokushin Karateklubb.
Haugesund.

8.5.

Forus RC klubb. Klepp.

3.7.

Brusand Turnforening. Hå.

15.9.

Sola Svømmeklubb. Sola.

15.9.

8.5.

Tysvær Trial klubb. Tysvær.

11.5.

Stavanger Symjeklubb Club. Stavanger
(korrigering)

Skjold Idrettslag. Tysvær.

18.5.

Sola Fotballklubb

8.10.

Rennesøy Fotballklubb. Rennesøy.

25.5.

KFUM-kameratene Haugesund. Haugesund.

17.10.

Suldal Idrettslag. Suldal.

17.8.

Haugesund Turnforening. Haugesund.
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Saker anket til NIFs lovavdeling

17.8.

Lura idrettslag. Sandnes.

16.9.

Buøy Idrettslag. Stavanger

16.9.

Vindafjord og Etne rideklubb. Vindafjord.

1.9.

Hafrsfjord Ishockeyklubb. Stavanger.

9.9.

Sandnes Karateklubb Seishin – Dojo.
Sandnes.

10.9.

Sokndal Enduro, Cross og Trialklubb.
Sokndal.

23.9.

Kampen Innebandyklubb. Stavanger.

16.10.

Sola Undervannsjakt- og fridykkerklubb. Sola.

6.11.

Karmøy Innebandyklubb. Karmøy.

17.11.

GTI Friidrettsklubb. Stavanger.

30.10.

Haugaland Atletklubb. Haugesund.

10.12.

Klepp Karateklubb. Klepp.

3.7-2014

Navnesak; Viking Atletklubb, Stavanger.
Søknad avslått. Idrettslaget fikk godkjent
navnet Hillevåg Atletklubb.

Navnesaker
2014

Godkjenning og oppdatering av lover i idrettsråd

16.2.

Sportsdrillklubben Sandnes og omegn,
vedtatt endret til Sandnes sportsdrillklubb.

19.2.

Karmøy Trialklubb søkt godkjenning om
Haugaland Trialklubb. Søknad avslått.

28.3.

Bowlingklubben Cross godkjent endret navn
til Cross Bowlingklubb.

21.5.

STIL-UIS vedtatt 17.3.14 endret til
Universitetet i Stavanger Idrettslag (UiSi).

13.11.

Sammenslåing av Sandnes skøyteklubb
og Stavanger skøyteklubb, med Stavanger
Sandnes skøyteklubb som godkjent navn.

2015

2015
15.1.

Sola idrettsråd.

13.3.

Tysvær idrettsråd.

8.5.

Karmøy idrettsråd.

18.9.

Lund idrettsråd.

Søknader om dispensasjon fra NIF lov § 2-4 om kjønnsfordeling:
2014
28.1.

Svithun Biljardklubb. Stavanger.
Til forbundsting. Ikke innvilget.

25.2.

Stavanger Cheersport klubb. Stavanger.
Til forbundsting. Ikke innvilget.

23.4

Ålgård Turnforening. Sandnes.
Til forbundsting. Ikke innvilget.

3.10.

Forus RC klubb. Klepp.
Dispensasjon innvilget for 1 år fra dato.

3.10.

Ølen Trialklubb. Vindafjord.
Dispensasjon innvilget for 1 år fra dato.

30.1.

Horvå sykkelklubb avslått. Senere tatt opp
som Tubakken Sykkelklubb.

4.2.

Bokn sykkelklubb avslått, da Bokn IL hadde
egen sykkelgruppe. Bokn IL la ned sykkelgruppen og Bokn sykkelklubb ble tatt opp
som medlem i NIF 9.3.15.

20.4.

Rogaland UV-jakt og fridykkerklubb ble ikke
godkjent. Godkjent navn: Sola Undervannsjakt og fridykkerklubb ble godkjent.

25.8.

KFUM kameratene Haugesund vedtok
navnet Haugesund Volleyball KFUK–KFUM,
da idrettslaget skulle organiseres som en
avdeling under denne org. Navnet ble ikke
godkjent og KFUM-kameratene Haugesund
opprettholdes.

29.10.

Haugaland Judoklubb søkte om endring av
navn til Atletklubb Haugesund. Søknad
avslått. Haugesund Atletklubb ble godkjent.

17.11.

Glad Trim Internasjonal idrettslag. Stiftet
1990. Stavanger. Mottatt søknad 4.6.15 om
godkjenning av navnet GTI friidrett. Søknad
avslått 5.6.15. Søknad anket og gitt medhold.
Vedtak om navnet ble fattet på ekstraordinært
årsmøte 7.10.15. GTI Friidrettsklubb ble
godkjent.

2015:
9.1.

Stavanger Roller Derby Klubb. Stavanger.
Søknad innvilget.

15.1.

Hafrsfjord Pistolklubb. Stavanger.
Søknad avslått.

8.12.

Stavanger Roller Derby Klubb. Stavanger.
Søknad innvilget.

10.12.

Friskis&Svettis Tysvær. Tysvær.
Søknad innvilget.
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INNEHAVERE AV ROGALAND IDRETTSKRETS INNSATSPOKAL 1965 - 2015
År
1965

Navn

Idrettslag

Idrett

Åge Storhaug

Klepp Idrettslag

Turn

1966

Kjell Bjørnsen

Stavanger Vektløfterklubb

Vektløfting

1967

Olav Nilsen

Viking Idrettslag

Fotball

1968

Terje Haugland

Haugesund Idrettslag

Friidrett

1969

Tore Bjørnsen

Stavanger Vektløfterklubb

Vektløfting

1970

Tone Svarsted

Sandnes Idrettslag

Turn

1971

Dag Birkeland

Egersund Idrettsklubb

Friidrett

1972

Sigbjørn Slinning

Viking Idrettslag

Fotball

1973

Svein Kvia

Viking Idrettslag

Fotball

1974

Tor Magne Larsen

Frisinn Sportsklubb

Svømming

1975

Arne Gilje

Stavanger Roklubb

Roing

1976

Erling Trondsen

Sola Idrettslag

Svømming

1977

Lars Ivar Pettersen (Løge)

Sandnes Turn

Turn

1978

Jarle Halsnes

Sauda Idrettslag

Ski, alpint

1979

Arne Larsen Økland

Bryne Idrettslag

Fotball

1980

Tore Christian Sviland

Stavanger Golfklubb

Golf

1981

Maren Berner

Hafrsfjord Seilklubb

Seiling, brettseiling

1982

Ingrid Kristiansen

Idrettslaget Skjalg

Friidrett, løp

1983

Svein Fjælberg

Viking Idrettslag

Fotball

1984

Erik Thorstvedt

Viking Idrettslag

Fotball

1985

Jarl Gaute Aase

Egersund Idrettsklubb

Friidrett, løp

1986

Espen Karlsen

Stavanger Idrettsforening

Håndball

1987

Bjørg Storhaug

Klepp Idrettslag

Fotball

1988

Stein Rønning

Stavanger Karateklubb

Karate

1989

Rune Erland

Viking Håndballklubb

Håndball

1990

Morten Alstadsæter

Stavanger Karateklubb

Karate

1991

Ingen tildeling

1992

Kjetil Undseth

Stavanger Roklubb

Roing

1993

Anette Sikveland

Figgjo Idrettslag

Skiskyting

1994

Bjørn Måseide

Austrått Idrettslag

Volleyball, sand-v.b.

1995

May Britt (Våland) Hartwell

Sola Cykleklubb

Sykling, banesykling

1996

Steffen Skår Størseth

Stavanger Roklubb

Roing

1997

Mariann Fjeldheim

Tysvær Kano- og Kajakklubb

Kajakk, maraton

1998

Gunn-Rita Dahle

Sandnes Sykkelklubb

Sykling, terrengs.

1999

Tore Torgersen

Stavanger Bowlingklubb

Bowling

2000       

Silje Jørgensen og Ingeborg
Hovland

Klepp Idrettslag

Fotball

2001

Nils Olav Fjeldheim

Tysvær Kano- og Kajakklubb

Padling

2002

Andreas Hustveit

Vindafjord Idrettslag

Paralympics, ski

2003

Kjetil Strand

Stavanger Håndballklubb

Håndball

2004

Cecilie Drabsch

Stavanger Handikapidrettslag

Paralympics, svøm.

2005

Susanne Wigene

Tjalve Idrettsklubb (Haugesund).

Friidrett, løp.

2006

Hildeborg Juvet Hugdal

Sauda Idrettslag

Vektløfting

2007

Ane Stangeland Horpestad

Klepp Idrettslag

Fotball
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2008

Anne Margrethe Hausken

Halden Skiklubb

Orientering

2009

Brede Hangeland

FC Fulham (Viking FK)

Fotball

2010

Sarah Louise Rung

Madla Svømmeklubb

Svømming

2011

Andre Fosså Aguiluz

Klepp BMX

Sykkel / BMX

2012

Henrik Ingebrigtssen

Sandnes Idrettslag

Friidrett

2013

Alexander Kristoff

Stavanger Sykleklubb

Sykkel

2014

Sven Erik Bystrøm

Haugesund

Sykkel

2015

Camilla Herrem

Sola

Håndball

STATUTTER
•
•
•

”Innsatspokalen” tildeles den kvinne/mann som i kalenderåret har utført en utmerket
idrettslig prestasjon.
Pokalen kan ikke tildeles samme kvinne/mann mer enn en gang.
Pokalen deles ut det påfølgende år.

LEDERE I ROGALAND IDRETTSKRETS 1919 – 2016
År
1919 – 1928

Navn

Idrettslag

C. Nic. Pettersen

Viking Idrettslag, Stavanger

1928 – 1940

Rasmus Waldeland

Terje Viken Roklubb, Stavanger

1940 – 1940

Paul Ingebriktsen

Viking Idrettslag, Stavanger

1940 – 1947

Harald Hansen

Skjalg Idrettslag, Stavanger

1947 – 1952

Olav Rostrup

Sandnes Idrettslag, Sandnes

1952 – 1953

John Sæbøe

Stavanger Miniatyrskytterlag, Stavanger

1953 – 1959

Magne Lura

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb,
Sandnes

1959 – 1961

Sigurd Kristiansen

Stavanger Golfklubb, Stavanger

1961 – 1965

John Magnus Larsen

Skjalg Idrettslag, Stavanger

1965 – 1973

Magne Lura

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb,
Sandnes

1973 – 1975

Johannes Grødem

Randaberg Idrettslag, Randaberg

1975 – 1977

Magne Westerheim

Sandnes Idrettslag, Sandnes

1977 – 1983

Odd Fladen

Ulf Fotballklubb, Sandnes

1983 – 1988

Audhild Ulland

Vindafjord Idrettslag, Vindafjord

1988 – 1993

Thor Henning Larsen

Taxisport Bedriftsidrettslag, Stavanger

1993 – 1995

Leif Skandsen

Egersunds Idrettsklubb, Eigersund

1995 – 1997

Einar Johan Skandsen

Nærbø Idrettslag, Hå

1997 – 1999

Magnar Haga

Tysvær Kano- og Kajakklubb, Tysvær

1999 – 2003

Kåre Strand

Ganddal Idrettslag, Sandnes

2004 – 2005

Hans Olav Braut

Orre Idrettslag, Klepp

2005 - 2008

Unn Birkeland

Ålgård Svømmeklubb, Gjesdal

2008 - 2010

Tor Arvid Bruskeland

Sola Fotballklubb, Sola

2010 - 2016

Asle Torland

Ogna Golfklubb, Hå
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SAK 3.1.1
LOVSAK - GODKJENNING AV NY LOV
Ny lovnorm for idrettskretser inneholder samtlige lovendringer
fra idrettstinget 2015, og skal vedtas av samtlige organisasjonsledd i norsk idrett.
RIKs lovnorm inneholder bestemmelser om representasjon på
idrettskretstinget slik de ble vedtatt på idrettskretstinget i 2014.
Utover dette er saken formalia.
Loven følger på de neste sidene...
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LOV FOR ROGALAND IDRETTSKRETS
(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

Rogaland idrettskrets ble stiftet 25. april 1919. Vedtatt av idrettskretstinget 5.april 2014, med senere
endringer av 9. april 2016, godkjent av NIF [dato].
I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§
(1)

1 Formål
Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2
(1)

Organisasjon
Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.

(2)

Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner tilsluttet Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innen idrettskretsens grenser.

(3)

Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettskretsen
uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov.

§3
(1)

Oppgaver
Idrettskretsen skal arbeide med:
a)
Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
b)
Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale
organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes
rammevilkår.
c)
Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å
styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.
d)
Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

(2)

Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud
uavhengig av særidrettens organisering.

(3)

Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.

II.

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§4

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der

57

sberetning 2014/15

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til
nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis
ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle
bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til
nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager
etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§5
(1)

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i
idrettskretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 15.

(2)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettskretsen: medlem av
styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3)

Forslagsrett:

(4)

a)

Styret i idrettskretsen har forslagsrett til og på idrettskretstinget.

b)

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til idrettskretstinget,
og dets representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget.

c)

Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 13 (2), har forslagsrett til idrettskretstinget i saker
som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har
forslagsrett på idrettskretstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

Talerett:2
a)

Revisor har talerett på idrettskretsting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b)

Representant fra NIF har talerett på idrettskretsting

§6

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i
organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og
kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant som er som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
2

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
Idrettskretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
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(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det
skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for
én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettskretsen

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen
organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller
aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av
organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det
skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for
én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Inhabilitet
(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
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4

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettskretsen.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til
avgjørelse.

§9

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen vedtaksføre når et
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1)
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet.
(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og organisasjonssjef/generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 11

Regnskap, revisjon, budsjett mv.
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6

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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(1)

Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7

(2)

Idrettskretsen skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På idrettskretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet, og et langtidsbudsjett på minst to år. Styret fastsetter årlige budsjetter
innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på
eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene. Budsjettet skal være
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet
fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettskretsen har organisasjonssjef/generalsekretær, skal også vedkommende signere.

(6)

Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Idrettskretsen kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra idrettskretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettskretsens størrelse eller virksomhet, skal vedtas av idrettskretstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.
§ 12

Idrettskretstinget

(1)

Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter
Idrettstinget innen utgangen av april. Tingperioden er to år.

(2)

Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen forsvarlig
måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én måned før
tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest to måneder før
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort
tilgjengelig senest én måned før tinget.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som
ikke kan behandles.

(4)

Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
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Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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(5)

På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 13

Representasjon på idrettskretstinget

Representasjonsfordelingen på Rogaland idrettskrets ting ble vedtatt på idrettskretstinget 5. april 2014.

På idrettskretstinget møter med stemmerett:
(1)

Idrettskretsens syv styremedlemmer.

(2)

Idrettsråd og geografisk representasjon:
• En representant fra alle kommuner. Totalt 1. *).
• Alle idrettsråd får en ekstra representant. Totalt 2.
• Idrettsråd med mer enn 5 000 medlemskap får to ekstra representanter. Totalt 3.
• Idrettsråd med mer enn 10 000 medlemskap får tre ekstra representanter. Totalt 4.
• Idrettsråd med mer enn 20 000 medlemskap får fire ekstra representanter. Totalt 5.
*) Kommuner uten idrettsråd:
Bokn idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Bokn kommune.
Bjerkreim idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Bjerkreim kommune.
Kvitsøy idrettslag og Utsira idrettslag oppnevner/velger 1 representant for hver kommune.

(3)

Representasjon fra særforbund/særkretser og regioner:
• En representant fra alle særforbund representert i Rogaland. Totalt 1.
• Særkrets/region i fylket får en ekstra representant. Totalt 2.
• Særkrets/region med mer enn 25 idrettslag i fylket får to ekstra representanter. Totalt 3.
• Særkrets/region med mer enn 50 idrettslag i fylket får tre ekstra representanter. Totalt 4.
• Særkrets/region med mer enn 100 idrettslag i fylket får fire ekstra representanter. Totalt
5.
*) Representant fra særforbund uten særkrets/regionsledd i Rogaland:
Representant fra særforbund uten særkrets/regionsledd i Rogaland, skal al ha medlemskap i idrettslag i
Rogaland, og være oppnevnt av eget særforbund.

Oppnevning:
Særkretser kan til vanlig bare ha representasjonsrett på ett idrettskretsting. Hvis en særkrets
strekker seg over mer enn ett fylke (idrettskrets), avgjør særkretsen hvilket idrettskretsting
den skal være representert på.
Særkrets med mange medlemslag kan gis dispensasjon av idrettskretsen(e) til å møte med
fulle rettigheter på flere idrettskretsting.
Representanten(e) må være medlem i et idrettslag knyttet til vedkommende idrettskrets.
Særkretsen kan få observatørstatus på andre idrettskretsting i regionen ved forespørsel til
vedkommende idrettskrets, som avgjør dette på fritt grunnlag.
For bedriftsidretten vedtas eventuelt egen representasjonsordning.
(4)

Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte på tinget og vedtar
regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra
idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget.
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(5)

Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og
meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.

(6)

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a)
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom
leder er forhindret fra å møte.
b)
Kontrollkomiteens medlemmer.
c)
Valgkomiteens medlemmer.
d)
Revisor.

(7)

Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett.

(8)

Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre.
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for
hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen
ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt
av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.

(9)

Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes
av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 14 Ledelse av idrettskretstinget
Idrettskretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15 Idrettskretstingets oppgaver
Idrettskretstinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4.
Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.
5.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
6.
Behandle forslag og saker.8
7.
Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen
8.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
9.
Foreta følgende valg:9
a) Leder og nestleder(e).
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Kontrollkomité på minst to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget.10
e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og
deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsen i § 16.
§ 16

Stemmegivning på idrettskretstinget
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Tinget bør gi kretsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og
lovnorm for idrettskretser.
9
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på idrettskretstinget. Idrettskretstinget kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
10
Eventuelt kan idrettskretstinget gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget.
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(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17
(1)

Ekstraordinært idrettskretsting
Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst én måneds varsel
etter:
a)
Vedtak av idrettskretsting.
b)
Vedtak av idrettskretsstyret.
c)
Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.
d)
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte 1/4
av de stemmeberettigede representanter.

(2)

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigete.

(3)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være
gjort tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte
tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen
måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4)

Et ekstraordinært idrettskretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

(5)

Et ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av det ekstraordinære idrettskretstinget.

(6)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandle.

§ 18 Møter/fellesmøter
Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv
arrangementsformen.
§ 19 Idrettskretsens styre
(1)
Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom
tingene.
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(2)

Styret skal:
a)
iverksette idrettskretstingets og NIFs vedtak og bestemmelser,
b)
vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
c)
påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med
de vedtak som er fattet på idrettskretstinget eller av overordnet organisasjonsledd.
Styret skal videre påse at idrettskretsen har en tilfredsstillende organisering av
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring,
d)
arbeide med saker som er nevnt i § 3,
e)
oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
f)
oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene
forlanger det.

§ 20
(1)

Organisasjonssjefen
Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle
administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak
som er truffet av idrettskretsstyret.

(2)

Organisasjonssjefen har tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, i
idrettskretsstyret og arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.

§ 21
(1)

Faste komiteer
Kontrollkomité
a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal
påse at idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
idrettskretsens lov og beslutninger fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal
videre forsikre seg om at idrettskretsens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig
og forsvarlig.
b) Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere
idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.
c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte
revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført
der den finner det hensiktsmessig.
d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og
idrettskretsens anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.
e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal
kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom
nummererte rapporter til idrettskretsens styre og revisor.
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f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den
ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan
ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller
utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske
konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.
(2)

Valgkomité
Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 22

Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og § 11-3 flg.
§ 23

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha vært
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
idrettskretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret
gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 23 og 24 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene følger
av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 24 Oppløsning
Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen
tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller
den Idrettsstyret gir fullmakt.
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SAK 3.2.1
STRATEGI STØRRE KOSTNADSKREVENDE
ANLEGG
Bakgrunn
Denne planen skal bidra til en samordnet planlegging av fremtidige kostnadskrevende idrettsanlegg i Rogaland. Den skal være
en veileder for idretten (idrettslag, idrettsråd, idrettskrets,
særkretser og særforbund), det offentlige (kommuner og fylkeskommunen) og næringslivet i deres arbeid.
Idretten i Rogaland har et potensial til å spille en enda tydeligere
og mer innflytelsesrik rolle i anleggsutviklingen. For at idretten
skal kunne ta en tydeligere rolle, og bli tatt tilstrekkelig på alvor
i de utøvende offentlige organer, er det viktig at det utarbeides en
overordnet strategisk plan som er klar på hva som skal prioriteres
i anleggspolitikken. Dette handler om å skaffe seg mer innflytelse
gjennom en tydelig enighet fra idrettens side om hva som er de
prioriterte anleggsbehov i Rogaland.
Den anleggspolitiske handlingsplanen skal ha et langsiktig mål,
og skal gjelde utover inneværende tingperiode (2016-2018).
Formål
Planen angir behov for større kostnadskrevende anlegg
i Rogaland, og peker på viktige kriterier for prioritering - i et
langsiktig perspektiv.
Saken følger på de neste sidene...
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1. Bakgrunn	
  
Denne	
  planen	
  skal	
  bidra	
  til	
  en	
  samordnet	
  planlegging	
  av	
  fremtidige	
  
kostnadskrevende	
  idrettsanlegg	
  i	
  Rogaland.	
  Den	
  skal	
  være	
  en	
  veileder	
  for	
  idretten	
  
(idrettslag,	
  idrettsråd,	
  idrettskrets,	
  særkretser	
  og	
  særforbund),	
  det	
  offentlige	
  
(kommuner	
  og	
  fylkeskommunen)	
  og	
  næringslivet	
  i	
  deres	
  arbeid.	
  
	
  
Idretten	
  i	
  Rogaland	
  har	
  et	
  potensial	
  til	
  å	
  spille	
  en	
  enda	
  tydeligere	
  og	
  mer	
  
innflytelsesrik	
  rolle	
  i	
  anleggsutviklingen.	
  For	
  at	
  idretten	
  skal	
  kunne	
  ta	
  en	
  tydeligere	
  
rolle,	
  og	
  bli	
  tatt	
  tilstrekkelig	
  på	
  alvor	
  i	
  de	
  utøvende	
  offentlige	
  organer,	
  er	
  det	
  viktig	
  at	
  
det	
  utarbeides	
  en	
  overordnet	
  strategisk	
  plan	
  som	
  er	
  klar	
  på	
  hva	
  som	
  skal	
  prioriteres	
  
i	
  anleggspolitikken.	
  Dette	
  handler	
  om	
  å	
  skaffe	
  seg	
  mer	
  innflytelse	
  gjennom	
  en	
  tydelig	
  
enighet	
  fra	
  idrettens	
  side	
  om	
  hva	
  som	
  er	
  de	
  prioriterte	
  anleggsbehov	
  i	
  Rogaland.	
  
	
  
Den	
  anleggspolitiske	
  handlingsplanen	
  skal	
  ha	
  et	
  langsiktig	
  mål,	
  og	
  skal	
  gjelde	
  utover	
  
inneværende	
  tingperiode	
  (2016-‐2018).	
  
	
  
Planen	
  bygger	
  på	
  følgende	
  dokumenter:	
  
• Stortingsmelding	
  26	
  –	
  Den	
  norske	
  idrettsmodellen	
  
• Idrettspolitisk	
  dokument	
  2015-‐2019	
  
• Anleggspolitisk	
  handlingsplan	
  for	
  norsk	
  idrett	
  
• Anleggsrapporten	
  2015	
  
• Spillemidler	
  til	
  idrettsanlegg	
  2014	
  
• Regional	
  kulturplan	
  for	
  Rogaland	
  2015	
  –	
  2025	
  
• Regionalplan	
  for	
  folkehelse	
  2013	
  -‐	
  2017	
  
	
  
2. Formål	
  
Planen	
  angir	
  behov	
  for	
  større	
  kostnadskrevende	
  anlegg	
  i	
  Rogaland,	
  og	
  peker	
  på	
  
viktige	
  kriterier	
  for	
  prioritering	
  -‐	
  i	
  et	
  langsiktig	
  perspektiv.	
  
	
  
3. Målgruppe	
  og	
  aktører	
  
• Idrettslag,	
  idrettsråd,	
  idrettskrets,	
  særkretser	
  og	
  særforbund	
  
• Kommuner,	
  fylkeskommunen	
  og	
  staten	
  
• Næringsliv	
  
	
  
Idrettslagene	
  
Idrettsaktiviteten	
  skjer	
  i	
  idrettslagene,	
  og	
  det	
  er	
  de	
  som	
  kjenner	
  til	
  behovet	
  for	
  
anlegg	
  i	
  forhold	
  til	
  den	
  aktivitet	
  de	
  driver.	
  Initiativet	
  for	
  igangsetting	
  av	
  
anleggsutvikling	
  skjer	
  derfor	
  på	
  idrettslagsnivå.	
  	
  	
  
	
  
Idrettsrådene	
  
Idrettsrådene	
  skal	
  i	
  samarbeid	
  med	
  de	
  enkelte	
  klubbene	
  og	
  kommunen,	
  samordne	
  og	
  
prioritere	
  anleggsprosjekter	
  i	
  egen	
  kommune.	
  Idrettsrådene	
  bør	
  arbeide	
  for	
  å	
  sikre	
  
arealer	
  til	
  idrettsanlegg	
  i	
  forbindelse	
  med	
  offentlig	
  planarbeid,	
  samt	
  sikre	
  at	
  idretten	
  
i	
  egen	
  regi	
  har	
  vurdert	
  behovet	
  for	
  arealer	
  til	
  nye	
  idrettsanlegg	
  i	
  et	
  langsiktig	
  
perspektiv.	
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Idrettskretsen	
  
Idrettskretsen	
  har	
  en	
  overordnet	
  koordinerende	
  rolle	
  og	
  utarbeider	
  en	
  
anleggspolitisk	
  handlingsplan,	
  herunder	
  en	
  prioriteringsliste	
  over	
  regionale	
  
idrettsanlegg	
  i	
  samarbeid	
  med	
  idrettsråd	
  og	
  særidrettene.	
  	
  
	
  
Idrettskretsen	
  har	
  det	
  formelle	
  samarbeidet	
  med	
  fylkeskommunen	
  både	
  
anleggspolitisk	
  kommunikasjon	
  og	
  prioritering	
  av	
  spillemidler,	
  jf.	
  Regional	
  
kulturplan.	
  
	
  
Særidretten/særkretser/regioner	
  
Særidretten	
  (krets/region/forbund)	
  deltar	
  i	
  anleggsutviklingen	
  på	
  alle	
  plan	
  i	
  
planprosessen.	
  Det	
  er	
  viktig	
  at	
  disse	
  er	
  representert	
  i	
  idrettsråd	
  (og	
  i	
  idrettskretsens	
  
anleggsutvalg/råd).	
  Særidretten	
  bør	
  utarbeide	
  egne	
  planer	
  for	
  anleggsutvikling	
  i	
  sin	
  
idrett.	
  
	
  
Kommuner	
  
Kommunen	
  skal	
  være	
  sentrale	
  aktører	
  i	
  utbygging	
  av	
  idrettsanlegg.	
  Planlegging	
  skal	
  
skje	
  gjennom	
  revidering	
  og	
  rullering	
  av	
  kommunal	
  plan	
  for	
  idrett	
  og	
  fysisk	
  aktivitet.	
  
Kommuner	
  skal	
  involvere	
  idretten	
  i	
  dette	
  arbeidet	
  gjennom	
  idrettsrådene.	
  
Kommunen	
  skal	
  i	
  tillegg	
  stimulere	
  til	
  samarbeid	
  om	
  interkommunale	
  anlegg	
  og	
  
utvikling	
  av	
  større	
  anlegg	
  av	
  regional/nasjonal/internasjonal	
  karakter.	
  Idretten	
  
ønsker	
  at	
  kommunene	
  skal	
  ta	
  et	
  større	
  ansvar	
  for	
  utvikling,	
  bygging	
  og	
  drift	
  av	
  
idrettsanlegg,	
  samt	
  ta	
  hensyn	
  til	
  idrettens	
  behov	
  i	
  kommuneplanens	
  arealdel.	
  
	
  
Fylkeskommunen	
  
Fylkeskommunen	
  skal	
  foreta	
  endelig	
  prioritering	
  av	
  spillemidler	
  til	
  idrettsanlegg	
  i	
  
eget	
  fylket,	
  og	
  involvere	
  idretten	
  gjennom	
  idrettskretsen	
  i	
  dette	
  arbeidet.	
  
Fylkeskommunen	
  skal	
  ta	
  ansvar	
  for	
  å	
  støtte	
  og	
  stimulere	
  alle	
  aktuelle	
  
anleggsutbyggere	
  gjennom	
  kvalifisert	
  rådgiving	
  og	
  veiledning	
  til	
  alle	
  deler	
  av	
  
anleggsprosessen.	
  Fylkeskommunen	
  skal	
  vektlegge	
  idrettens	
  prioriteringer,	
  og	
  legge	
  
disse	
  til	
  grunn	
  for	
  sine	
  arealplaner	
  og	
  handlingsplaner.	
  
	
  
Staten	
  
Spillemidlene,	
  herunder	
  anleggspolitisk	
  program,	
  er	
  statens	
  bidrag	
  til	
  
anleggsbygging	
  og	
  fordeles	
  hvert	
  år	
  ut	
  fra	
  overskuddet	
  til	
  Norsk	
  Tipping.	
  
Spillemiddelordningen	
  er	
  en	
  søknadsbasert	
  ordning.	
  Ordningen	
  premierer	
  søknader	
  
som	
  er	
  resultat	
  av	
  samarbeid	
  på	
  tvers	
  av	
  kommunegrensene.	
  Disse	
  anleggene	
  kalles	
  
interkommunale	
  anlegg	
  og	
  innebærer	
  en	
  økt	
  søknadssum	
  til	
  anlegget	
  med	
  30	
  %	
  mot	
  
at	
  to	
  eller	
  flere	
  kommuner	
  går	
  sammen	
  om	
  investering	
  og	
  drift.	
  	
  
Næringsliv	
  
Det	
  lokale	
  og	
  regionale	
  næringslivet	
  er	
  en	
  verdifull	
  samarbeidspartner	
  til	
  idretten	
  i	
  
det	
  å	
  realisere	
  idrettsanlegg.	
  Næringslivet	
  bidrar	
  i	
  mange	
  tilfeller	
  til	
  finansiering	
  av	
  
idrettsanlegg	
  gjennom	
  gjenytelse	
  i	
  form	
  av	
  profilering	
  og	
  eierskap.	
  Idrettsanlegg	
  
trenger	
  ikke	
  stå	
  alene.	
  De	
  kan	
  også	
  samlokaliseres	
  med	
  det	
  private	
  næringsliv	
  for	
  å	
  
skape	
  nye	
  muligheter	
  og	
  synergier.	
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4. Innledning	
  
Idrettsanlegg	
  er	
  en	
  av	
  de	
  viktigste	
  rammevilkår	
  for	
  å	
  skape	
  idrettsglede	
  og	
  aktivitet.	
  I	
  
Rogaland	
  idrettskrets	
  handlingsplan,	
  vedtatt	
  april	
  2014,	
  er	
  et	
  av	
  hovedmålene	
  å	
  
«sikre	
  aktivitetsflater	
  for	
  alle».	
  Det	
  er	
  derfor	
  behov	
  for	
  å	
  utarbeide	
  en	
  anleggspolitisk	
  
plan	
  for	
  hvordan	
  idretten	
  i	
  fellesskap	
  og	
  i	
  samarbeid	
  med	
  det	
  offentlige	
  og	
  næringsliv	
  
skal	
  oppnå	
  at	
  det	
  bygges	
  og	
  driftes	
  flere	
  gode	
  idrettsanlegg	
  i	
  fylket.	
  
	
  
Anleggene	
  i	
  denne	
  planen	
  avgrenset	
  til	
  å	
  omfatte	
  de	
  anlegg	
  som	
  kan	
  defineres	
  som	
  
kostnadskrevende.	
  Dette	
  enten	
  i	
  form	
  av	
  fysisk	
  størrelse,	
  kapasitet	
  eller	
  funksjon.	
  
Denne	
  typen	
  anlegg	
  må	
  som	
  definisjon	
  lokaliseres,	
  dimensjoneres	
  og	
  utformes	
  slik	
  at	
  
de	
  tilfredsstiller	
  kravene	
  til	
  å	
  arrangere	
  norske	
  mesterskap	
  og	
  internasjonale	
  
konkurranser,	
  samt	
  at	
  anlegget	
  dekker	
  et	
  idrettslig	
  behov	
  for	
  hele	
  fylket	
  eller	
  en	
  
region.	
  	
  
	
  
Idretten	
  har	
  behov	
  for	
  noen	
  enkeltanlegg	
  som	
  er	
  mer	
  kostnadskrevende	
  enn	
  andre.	
  
Idretten	
  erkjenner	
  at	
  slike	
  større	
  anlegg	
  ikke	
  kan	
  etableres	
  i	
  alle	
  kommuner.	
  	
  
	
  
Geografisk	
  plassering	
  kan	
  ha	
  betydning	
  for	
  å	
  lykkes	
  med	
  realisere	
  ambisjonene.	
  I	
  
tillegg	
  øker	
  sjansene	
  for	
  å	
  lykkes	
  dersom	
  flere	
  enn	
  initiativtaker	
  kan	
  ha	
  nytte	
  av	
  
anlegget.	
  Mangfold	
  og	
  flerbrukspotensialet	
  bør	
  derfor	
  være	
  styrende	
  for	
  utvikling	
  av	
  
større	
  kostnadskrevende	
  idrettsanlegg	
  i	
  Rogaland	
  for	
  å	
  utnytte	
  fellesskapets	
  
ressurser	
  optimalt.	
  	
  
	
  
Samarbeid	
  på	
  tvers	
  av	
  kommunegrenser	
  og	
  idretter	
  er	
  og	
  vil	
  fortsatt	
  være	
  viktig.	
  	
  
Idrettens	
  og	
  det	
  offentliges	
  behov	
  og	
  ønsker	
  bør	
  således	
  koordineres.	
  Idrettskretsen	
  
er	
  klar	
  for	
  å	
  påta	
  seg	
  en	
  koordineringsrolle	
  der	
  dette	
  vurderes	
  som	
  hensiktsmessig	
  
	
  
5. Overordnet	
  anleggspolitikk	
  i	
  Rogaland	
  
• Idretten	
  skal	
  være	
  en	
  kompetent,	
  troverdig	
  og	
  langsiktig	
  pådriver	
  for	
  bygging	
  av	
  
anlegg	
  lokalt	
  og	
  regionalt.	
  	
  
• Idretten	
  skal	
  argumentere	
  for	
  at	
  bruken	
  av	
  offentlige	
  idrettsanlegg	
  skal	
  være	
  gratis	
  
for	
  barn	
  og	
  ungdom.	
  Idrettslag	
  med	
  egne	
  anlegg	
  bør	
  få	
  kommunal	
  driftsstøtte.	
  
• Idretten	
  skal	
  sørge	
  for	
  at	
  offentlig	
  eide	
  anlegg	
  og	
  flerbrukshaller,	
  herunder	
  
gymnastikksaler,	
  er	
  tilgjengelig	
  for	
  den	
  aktive	
  idretten	
  på	
  helårsbasis.	
  
• Idretten	
  skal	
  arbeide	
  for	
  at	
  kommunene	
  ved	
  etablering	
  av	
  nye	
  skoler	
  bygger	
  stor	
  
flerbrukshall	
  og	
  utendørs	
  aktivitetsområde.	
  
• Areal	
  for	
  bygging	
  og	
  utvidelse	
  av	
  idrettsanlegg	
  må	
  sikres,	
  særlig	
  i	
  tilknytning	
  til	
  
skole.	
  	
  
• Anlegg	
  skal	
  prioriteres	
  i	
  forhold	
  til	
  behov	
  og	
  aktivitetstall.	
  Pressområder	
  skal	
  
prioriteres.	
  
• Anleggsbygging	
  der	
  flere	
  kommuner	
  samarbeider,	
  skal	
  prioriteres	
  i	
  tildeling	
  av	
  
spillemidler.	
  
• Anlegg	
  med	
  regional	
  betydning	
  skal	
  prioriteres.	
  	
  
• Anlegg	
  som	
  forsterker	
  gode	
  kompetansemiljø	
  skal	
  prioriteres.	
  	
  
• Fleridrettsanlegg	
  skal	
  prioriteres.	
  	
  
	
  
6. Mål	
  og	
  strategier	
  	
  
Rogaland	
  idrettskrets	
  skal:	
  
Side	
  4	
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  6	
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•

•
•
•
•

Bidra	
  til	
  kompetanseheving	
  om	
  planlegging	
  og	
  bygging	
  av	
  idrettsanlegg,	
  
herunder	
  eksempler	
  på	
  finansieringsmodeller,	
  eierstrukturer,	
  driftsmodeller,	
  
interkommunalt	
  samarbeid,	
  partnerskapsavtaler,	
  mv.	
  
Fasilitere	
  og	
  legge	
  til	
  rette	
  for	
  møteplasser	
  hvor	
  ideer	
  og	
  kompetanse	
  kan	
  flyte	
  på	
  
tvers	
  av	
  idrettslag,	
  grener	
  og	
  kommunegrenser.	
  
Utarbeide	
  argumentasjon	
  rettet	
  mot	
  det	
  offentlige	
  og	
  næringslivets	
  engasjement	
  i	
  
anleggsbygging,	
  og	
  forankre	
  disse	
  i	
  idrettsorganisasjonen.	
  
Innarbeide	
  idrettens	
  mål	
  for	
  anleggsbygging	
  og	
  prioritering	
  i	
  fylkeskommunale	
  
og	
  kommunale	
  planer.	
  
Bistå	
  ved	
  behov	
  for	
  koordinering	
  av	
  ulike	
  anleggsprosjekter	
  og	
  initiativ	
  slik	
  at	
  
man	
  oppnår	
  større	
  mulighet	
  til	
  for	
  å	
  realisere	
  anleggene,	
  samt	
  ta	
  ut	
  synergier	
  og	
  
stimulere	
  til	
  sambruk.	
  

7. Idrettens	
  kriterier	
  for	
  realisering	
  av	
  større	
  idrettsanlegg	
  i	
  Rogaland	
  	
  
Når	
  prioritering	
  av	
  idrettsanlegg	
  skal	
  vurderes,	
  er	
  det	
  svært	
  viktig	
  å	
  ha	
  klare	
  
prinsipper	
  for	
  hvordan	
  en	
  slik	
  ordning	
  skal	
  fungere.	
  Spesielt	
  viktig	
  er	
  det	
  at	
  kriterier	
  
for	
  prioritet	
  blir	
  fastsatt	
  slik	
  at	
  man	
  får	
  mest	
  mulig	
  anlegg	
  for	
  pengene,	
  og	
  til	
  nytte	
  for	
  
flest	
  mulig.	
  	
  
	
  
Behov/anleggsdekning	
  
Objektivt	
  behov	
  for	
  idrettsanlegg	
  må	
  ta	
  utgangspunkt	
  i	
  særidrettenes	
  anleggsplaner,	
  
idrettens	
  aktivitet	
  og	
  utbredelse,	
  anleggsdekning	
  samt	
  muligheter	
  for	
  utvikling.	
  
Anlegget	
  skal	
  tilrettelegges	
  for	
  flerbruk,	
  med	
  flere	
  aktiviteter	
  og	
  funksjoner.	
  	
  
	
  
Anleggets	
  størrelse	
  og	
  kostnad	
  
Idrettsanlegget	
  skal	
  kunne	
  dekke	
  en	
  regional	
  funksjon,	
  internasjonalt	
  /	
  større	
  
arrangement	
  i	
  en	
  eller	
  flere	
  idretter	
  og	
  aktiviteter.	
  Anlegget	
  skal	
  være	
  teknisk	
  
godkjent	
  av	
  nasjonalt	
  særforbund	
  og	
  skal	
  være	
  universelt	
  utformet.	
  
	
  
Geografisk	
  lokalisering	
  og	
  fasiliteter	
  	
  
Anlegget	
  må	
  plasseres;	
  (1)	
  slik	
  at	
  det	
  er	
  realistisk	
  gjennomførbart	
  og	
  optimalt	
  
plassert	
  for	
  utøvelse	
  av	
  aktiviteten(e),	
  (2)	
  slik	
  at	
  det	
  er	
  kvalitetsmessig	
  tilpasset	
  
idrettens	
  nasjonale	
  og	
  internasjonale	
  krav,	
  (3)	
  slik	
  at	
  forholdet	
  til	
  publikum,	
  presse,	
  
arrangørstab	
  og	
  de	
  aktive	
  er	
  ivaretatt,	
  samt	
  (4)	
  hvor	
  det	
  er	
  muligheter	
  for	
  videre	
  
utvikling	
  arealmessig.	
  	
  
	
  
Mangfold	
  og	
  høyt	
  brukspotensial	
  
Anlegget	
  må	
  kunne	
  tilby	
  et	
  mangfold	
  av	
  aktiviteter	
  og	
  inkludere	
  nye	
  brukergrupper	
  	
  
slik	
  at	
  anlegget	
  får	
  en	
  så	
  god	
  benyttelse	
  som	
  mulig	
  hele	
  døgnet.	
  
	
  
Forankring	
  
Uavhengig	
  av	
  hvor	
  initiativet	
  kommer	
  fra	
  så	
  må	
  idrettsanlegget	
  må	
  være	
  forankret	
  i	
  
idretten,	
  herunder	
  nasjonalt	
  særforbund.	
  
	
  
Finansiering	
  og	
  drift	
  
Anlegget	
  må	
  ha	
  et	
  realistisk	
  finansierings-‐	
  og	
  driftsgrunnlag,	
  herunder	
  være	
  
berettiget	
  til	
  å	
  søke	
  om	
  spillemidler.	
  
	
  
Side	
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Samfunnsnytte	
  og	
  markedsgrunnlag	
  
Anlegget	
  må	
  ha	
  en	
  samfunnsnytte	
  utover	
  idretten.	
  Anlegget	
  må	
  ses	
  i	
  sammenheng	
  
med	
  behov	
  for	
  offentlige	
  tjenester,	
  nærings-‐	
  og	
  stedsutvikling,	
  eller	
  andre	
  naturlige	
  
utviklingsmuligheter	
  i	
  lokalsamfunnet/regionen.	
  

	
  
8. Innspill	
  og	
  kartlegging	
  fra	
  SK	
  og	
  SF	
  til	
  større	
  kostnadskrevende	
  idrettsanlegg	
  i	
  
Rogaland	
  
	
  
Dette	
  er	
  ikke	
  en	
  prioriteringsliste,	
  men	
  resultat	
  av	
  kartlegging/høring	
  høsten	
  2015.	
  
Kartleggingen/høringen	
  har	
  avdekket	
  etterspørsel	
  etter:	
  
	
  
• Motorsportanlegg	
  (Sokndal,	
  Karmøy)	
  
• Fotballarenaer	
  (Sandnes,	
  Bryne)	
  
• Sykkelvelodrom	
  (Sola)	
  
• 50	
  m	
  svømmebasseng	
  med	
  stup	
  (Stavanger/Sandnes	
  og	
  Haugesund)	
  
• Håndball	
  Arena	
  8000	
  tilskuere	
  (Stavanger)	
  
• Sandvolleyballanlegg	
  innendørs	
  (Stavanger	
  og	
  Haugesund)	
  
• Ishaller	
  (Klepp,	
  Sola,	
  Egersund	
  og	
  Sandnes)	
  
• Luftsport	
  (Sola,	
  Karmøy,	
  Lund)	
  
• Idretts-‐	
  og	
  folkehelsesenter	
  (Stavanger)	
  
	
  
Listen	
  viser	
  at	
  det	
  er	
  behov	
  for	
  en	
  prioritering	
  av	
  regionale	
  anlegg.	
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74

sberetning 2014/15

SAK 3.2.2
LÅN TIL IDRETTENS HUS ROGALAND AS

SAK 3.2.3
RETNINGSLINJER FYLKESMIDLER

Idrettens hus Rogaland AS er eid av fotballkretsen, håndballregionen, bedriftsidrettskretsen, volleyballregionen, squashforbundet og RIK. Selskapet eier og drifter Idrettens hus på Viking
stadion. Styreleder skal ifølge vedtektene være en av RIKs to
representanter i styret.

Saken om RIKs tilskuddsordning ble revidert i 2012 og i 2014.
Bakgrunnen var økning i fylkestilskuddet til Rogaland
idrettskrets. Økningen har begge ganger blitt satt direkte inn i
tilskuddsordningen samtidig som man reviderte ordningene slik
at flere skal kunne ta del i denne.

Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder i RIK er samtidig daglig
leder i selskapet - uten vederlag. Ulike oppgaver er fordelt blant
leietakerne som utgjør fellesskapet.

På tinget i 2014 ble forslaget til avtroppende styre ikke ferdig
behandlet. Representanter på idrettskretstinget foreslo og vedtok
å oversende saken til det nye styret, og gav styret mandat til å
fullføre revisjonen.

Selskapet drives for å gi gode betingelser for de som vil leie
lokaler.

Det nye styret behandlet saken tidlig høst 2014, og sendte saken
ut på høring til særkretser/regionsledd og idrettsrådene.

Idrettens hus var nytt høsten 2004. Den gang lånte de ulike
eierne selskapet 6 millioner kroner for å kjøpe seksjonen mot at
selskapet betaler årlig rente på 7 prosent. Kjøpesummen i 2004
var 12 millioner kroner. Resten ble lånt i bank. I løpet av 2016 er
banklånet så godt som nedbetalt.
Eiendomsmegler 1 leverte desember 2015 en verditakst på huset
på 18 millioner kroner, pluss minus 10 prosent.
I dag er det behov for å gjøre nødvendige investeringer i huset.
Det gjelder varme- og ventilasjonsanlegget samt mindre utbedringer. Utbedringene vil i tillegg til å bedre det tekniske arbeidsmiljøklimaet for de ansatte være en positiv investering
i fellesskapets eiendel.

Høringssvarene ble gjennomgått, og endelig løsning vedtatt, på
styremøtet i januar 2015 . Tilskuddsordningen ble iverksatt fra og
med 2015.
Styret eller andre har ikke fremmet forslag om å ta opp igjen
saken. Årsaken til at saken tas med er formalkrav i den nye
lovnormen for idrettskretser.
Tilskuddsordningen har ligget på våre nettsider siden februar 2015.
www.idrettsforbundet.no/rogaland
Om oss/tilskudd

Næringsrenten i bank vil være i størrelsesorden 4,5 prosent
i dagens marked.
Flere av eierne, deriblant RIK, har store bankinnskudd som en del
av sin egenkapital. Her oppnås i dag ikke stort mer enn 0,5
prosent i rente.
RIK og flere av eierne ønsker å gi selskapet et lån til noe bedre
betingelser enn det næringsrente i bank vil være for å reise i
størrelsesorden 1 million kroner til nødvendige investeringer/
utbedringer. Endelig fordeling vil forhandles.
Da dette sammenfaller med utløp av gammelt banklån vil det ikke
få betydning for leiepriser verken for leietakere eller eiere som
leier.
Styret i RIK ber med hjemmel i NIFs lov § 2.22 idrettskretstinget
om mandat til å yte selskapet Idrettens hus Rogaland AS et lån
oppad begrenset til 500 000 kroner.
Styrevedtak 29.2.2016
Styret godkjente sak om låneopptak og legger saken fram for
idrettskretstinget.
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SAK 3.3.1
VELODROM SOLA, INNSENDELSE
Forslag fra idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola
og Stavanger.
Innmelding av sak til Rogaland Idrettskrets sitt ting 9. april 2016
Idrettsrådene i Sandnes, Randaberg, Stavanger og Sola melder
med dette inn følgende sak til Rogaland Idrettskrets sitt ting 9.
april 2016:
De fire kommunene Sandnes, Randaberg, Stavanger og Sola har
sammen planlagt en innendørs sykkelvelodrom lokalisert i Sola
kommune.
Dette er et spleiselag der alle fire kommuner går inn med tilskudd
avhengig av innbyggertall.
Sykkel er en stor idrett både i antall aktive utøvere, trimmere og
som verdensomspennende idrett.
Ingenting er mer naturlig enn at Norges første innendørs
velodrom blir plassert i en av disse fire kommunene. Her finnes
Norges største sykkelmiljø, vi har historie med sykkelproduksjon
og vi har både stor bredde og utøvere i verdenstoppen.
I tillegg inneholder anlegget en indre flate på ca. 3.300 m2 hvor
idretter som turn, basketball, håndball, badminton og bordtennis
kan utøves samtidig med sykling.
Sist men ikke minst er dette forankret i idretten v/Idrettsrådene i
de fire kommuner som et felles ønsker fra idretten, på tvers av
kommunegrensene.
Idrettsrådene ber tinget vedta følgende resolusjon som oversendes
NIF sentralt:
Hele Rogalandsidretten v/Rogaland Idrettskrets sitt ting ber NIF
gå i dialog med Kulturdepartementet med den hensikt å få på
plass statlig tilskudd til Sola Arena så snart som mulig.
Sola, 06.02.2016
Sola Idrettsråd
Arild Olsnes
Leder
RIK-styrets vedtak 29.2.2016:
Styret stiller seg bak støtten til det fjerde interkommunale idrettsanlegget i kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger.
Saken behandles på tinget til NCF etter dette styremøtet og før
idrettstinget.
Da dette har betydning for saken innstiller styret på at forslagsstiller
gis anledning til å presentere justert forslag til resolusjon på
idrettskretstinget dersom de finner det formålstjenlig.
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SAK 4
LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2016-2017
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RIKS HANDLINGSPLAN 2016 - 2017

Planen for perioden bygger videre på tidligere
handlingsplaner og Idrettspolitisk dokument vedtatt
av idrettstinget i 2015, inklusiv idrettstingets og idrettsstyrets prioriteringer høsten 2015. I tillegg tar planen
hensyn til eksisterende avtaler med fylkeskommunen,
kommuner, Olympiatoppen (Sørvest).

1. SYNLIGGJØRE IDRETTENS SAMFUNNSBETYDNING
Situasjon
Idrettens kjernevirksomhet er å levere våre medlemmer fysisk
aktivitet og gode sosiale arenaer innenfor de enkelte særidrettene.
Frivilligheten stimulerer seg selv fordi vi selv ser egennytten av
vår innsats.

ROGALAND IDRETTSKRETS SINE HOVEDMÅL
1. SYNLIGGJØRE IDRETTENS SAMFUNNSBETYDNING
2. STYRKE IDRETTENS KOMPETANSE
3. BIDRA TIL AT DET FINNES NOK IDRETTSANLEGG
4. BEDRE FOLKEHELSE
5. FLERE MEDALJER

Idretten har en formidabel og relativt stabil ”markedsandel”
i befolkningen. Rundt en fjerdedel av befolkningen er medlem
i våre nesten 1 000 idrettslag. Idretten er representert i samtlige
kommuner i fylket.
Bak ethvert medlemskap legges det i gjennomsnitt ned frivillig
innsats for kroner 7 405 kroner i året (1 x 0,0147 x 503 800
kroner - gjennomsnittlig årslønn pr 31.12.14)
Det offentlige støtter norsk idrett bl.a. fordi de ser at vår
virksomhet medfører samfunnsnytte for befolkningen.

6. FØLGE OPP IDRETTENS NASJONALE
MÅLSETTINGER

Idrettens samfunnsregnskap viser en omsetning i størrelsesorden
15 milliarder kroner pluss omtrent like mye i frivillig innsats.
Av dette bidrar nasjonale myndigheter via spillemidlene med
rundt 2,2 milliarder kroner i året via enerettsmodellen.
Kommunene bidrar med tilskudd og anleggsinvesteringer med
i størrelsesorden 5-6 milliarder kroner.
Øvrig del av omsetning skjer gjennom idrettens egen finansiering
(kontingent, dugnad, sponsorer osv.).
Samfunnsregnskapet kan brytes ned til det enkelte idrettslag og er
viktig å formidle i arbeidet med å styrke idrettens rammevilkår.
Delmål omdømmebygging
• Spre kunnskap om sammenhengen mellom
samfunnsregnskap, rammevilkår og frivillighetens
betydning eksternt og internt.
• Opprettholde dialog med administrativt og politisk
nivå i fylkeskommunen, og hos Fylkesmannen i
Rogaland
• Bistå organisasjonsledd for å opprettholde/bedre
rammevilkår og stille opp for dialog med
administrativt og politisk nivå i enkeltkommuner
• Bidra til å få større idrettsarrangementer til Rogaland
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2. STYRKE IDRETTENS KOMPETANSE
Situasjon
RIK sine kompetansetiltak henvender seg i hovedsak mot
fleridrettslag og idrettsråd på det organisatoriske plan. RIKs
tilbud bygger på den til enhver tid gjeldende enighet om
arbeidsfordeling mellom SF og IK.

Delmål oppfølging av NIFs lov- og forvaltningsordninger
Situasjon
NIFs lov forvaltes av RIK. Det er et stort behov for økt forståelse
av hvilke fellesbestemmelser norsk idrett, ved særforbundene og
idrettskretsene, har vedtatt skal gjelde for alle organisasjonsledd
i norsk idrett.

Vi bistår særforbund med mindre kapasitet til selv å følge opp
særidrettslag med kompetansetiltak mot særidrettslag. Vi
samarbeider også med SF som har kapasiteter i Rogaland.
RIK har ihht IPD ansvar for å samle kompetansepersonell fra
særidrettene årlig.
Frafallsproblematikken hører i første rekke hjemme hos særforbundene. Det samme gjør ungdoms- og kvinneløft. RIK har ansvar
for å gjennomføre ungdomslederkurs i fylket.

RIK skal:
• Spre kunnskap om NIFs lov
• Gjennomføre opptak og nedleggelser av idrettslag
• Bistå og rådgi i konfliktsaker
• Gjennomføre medlemsundersøkelser
• Attestere LAM-søknader fra idrettsrådene
• Følge opp idrettsregistreringen
• Følge opp idrettslagenes søknad om momsrefusjon

RIK ønsker å dekke etterspørselen fra idrettslagene og skal være
fleksible ift gjeldende moduler.
Delmål kompetanse
Vi skal tilby kurs og foredrag som:
• Samfunnsregnskap og rammevilkår
• Idrettens verdiarbeid
• Doping, barneidrettsbestemmelser,
		 ungdomsrettigheter, mål om kvinnedeltakelse
		 og voksenidrett etc.
• Styrekurs for idrettslag, idrettsråd – og på
forespørsel særkretser og regionsledd.
• NIFs Lov og organisering
• Klubbutviklingsprosesser for IL
(+ IR og SK ved behov)
• Ungdomslederkurs og støtte til å få ungdom
inn i styrene
• Vi følger opp aktivitetslederkurs i regi av
		idrettslinjene
• Økonomi og regnskap (Norges lover)
• Regnskapsføring og bruk av norsk kontoplan og 		
		 aktivitetsstyrt regnskap og budsjettering
• Sammenheng mellom ambisjoner og kostnadsnivå,
		 behov for å redusere kostnader for barn og unge
• Kurs om sponsorarbeid - ved behov/etterspørsel
• Hente inn relevante suksesser og sette opp kurs
• Kurs og samlinger for daglige ledere i idrettslag
• Klubbadmin og elektronisk medlemsregistrering
• Basistrenerkurs
• Kurs som etterspørres der det er hensiktsmessig
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RIKS HANDLINGSPLAN 2016 - 2017

3. BIDRA TIL AT DET FINNES NOK IDRETTSANLEGG

4. BEDRE FOLKEHELSE

Situasjon
Særforbund, særkretser, idrettsråd og idrettslag kan ha ulikt syn
på prioritering av fellesskapets midler. RIK sitt syn må bygge på
summen av summen av det idrettslag, kommuner, idrettsråd,
særkretser/-regioner og særforbund mener om prioriteringene
i fylket. RIKs fundament ift fakta om anleggsdekning bygger på
kulturdepartementets beregninger og fylkeskommunens analyser
av anleggssituasjonen.

Situasjon
Idretten i Rogaland er motivert av egennytte. Frivillige legger ned
en dugnadsinnsats tilsvarende 1,4 milliarder kroner i fylket fordi
de vil - ikke fordi de må.

Delmål areal og anlegg

Økt inkludering og -integrering er beskrevet i målsettinger i
Idrettspolitisk dokument (IPD), som blir vedtatt av særforbund
og idrettskretser på idrettskretstinget.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Avgi høringsuttalelser og følge opp fylket ihht
gjeldende strategi for den årlige fordelingen av
spillemidler
Følge opp prioriteringsliste for ”regionale
idrettsanlegg”
Arbeide for at idretten får tilgang til
fylkeskommunale idrettsanlegg på kveldstid
Prioritere smarte og effektive idrettsanlegg og 		
mangfoldsperspektivet
Avgi høringsuttalelser til kommuner og fylket
ift arealsikring
Rådgi ift fordeling av spillemidler og treningstid
i kommunene
Fortsette arbeidet med å realisere Idretts- og
folkehelsesenteret
Jobbe for at voksenidretten må ha tilgang til
idrettsanlegg
Motivere for at anleggseiere utvide anleggsdøgnet
for å redusere behovet for å bygge flere idrettsanlegg
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Det offentlige har forventninger til, men ikke krav til, at
frivilligheten kan bidra til å øke integrering og inkludering av
mennesker som står utenfor idretten.

RIK har siden 2009 prioritert å møte denne utfordringen gjennom
Folkepulsen. Folkepulsen som modell utløser midler fra fylket,
kommunene i Rogaland, NIF og stiftelser fordi vi har skapt en
demokratisk modell hvor vi kryssfinansierer kommunale bidrag
eller midler via SF. Folkepulsen sin modell lar lokaldemokratiet
bestemme hvor innsatsen kan og bør settes inn, alt etter hvor det
finnes motiverte idrettslag som selv ønsker å gjøre noe ekstra, og
som skal få noe igjen for sin utvidede innsats.
Delmål folkehelse
•

Drifte og videreutvikle Folkepulsen
• Inkludering av mennesker med nedsatt psykisk eller
		 fysisk funksjonsevne
• Integrering av nye landsmenn og -kvinner
• Aktivisere inaktive unge og voksne
• Administrere sentral NIF-ressurs som rådgiver for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rogaland
• Være kontaktledd for idrettsorganisasjonen, det
offentlige og målgruppens interesseorganisasjoner
• Spre idrettspolitisk kunnskap om målsettinger i IPD
som angår SF
• Ungdomsløft
• Kvinneløft
• Fattigdomsproblematikk/kostnadsfokus barn og unge
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5. FLERE MEDALJER

6. FØLGE OPP NASJONALE MÅLSETTINGER
OG AKTUELLE DEBATTER

Situasjon
Toppidrettsrapporten peker på at OLT skal gjøre de beste bedre
og de beste flere. RIK har siden 2009 hatt en avtale med fylkeskommunen og Olympiatoppen om økt satsing og tilrettelegging
for morgendagens toppidrettsutøvere ved Talenter Mot Toppen på
St. Svithun vgs. Vi har siden 2011 også hatt en avtale med UiS om
samme målgruppe.
Etter etableringen av Olympiatoppen Sørvest (OLTSV) i Rogaland
har det vært naturlig at OLTSV overtok ansvaret for å videreutvikle tilbudet og harmonere dette mot de avtaler som finnes med
andre universiteter og høyskoler.
Delmål
• Bidra til å videreutvikle Talenter Mot Toppen (TMT)
• Støtte opp om tilrettelegging for utøvere på andre
idrettslinjer
• Bidra til økt tilrettelegging for morgendagens
toppidrettsutøvere ved UiS/HSH
• Støtte opp om utviklingen av Olympiatoppen Sørvest
(OLTSV)
• Utrede og vurdere å etablere et bedre tilbud for
unge utøvere i forhold til forebygging og behandling
av idrettsskader
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Situasjon
Idrettspolitisk dokument angir hele 38 målsettinger. Idrettstinget
og idrettsstyret har gitt sine prioriteringer. Idrettskretsstyret
mener det er viktig at idretten i Rogaland reiser saker til debatt
både ”oppover” og ”nedover” i organisasjonen.
Idrettskretsstyret skal:
• Delta aktivt i debatten om økonomiske rammevilkår
og fordelingspolitikk
• Spillemidler og LAM
• Norsk Tipping og enerettsmodellen
• Privat finansiering (Trump-avtaler etc)
• Horisontalprinsippets framtid
• Finansiering av anlegg over statsbudsjettet (0,5 %)
• Løfte debatten om videreutvikling av idrettens
markedstilbud i lys av forholdet mellom frivillighet
og profesjonalisering
• administrative kapasiteter i IL og IR, SK for å gjøre
		 det lettere å være frivillig i Rogaland
• Dagtidskapasitet i idrettsrådene
• Stimulere til større og mer effektive idrettslag
• Overvåke og delta i debatten om endringer
i kommune- og fylkesstrukturen
• Utrede konsekvenser for idretten i fylket
• Sikre idretten i fylket fordeler ved eventuelle
		endringer
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BUDSJETT FOR TINGPERIODEN

Avdelingsbudsjett 2016-2017

Budsjett 2016

Budsjett 2017

-6 420 873

-6 131 000

-3 745 000

-2 875 000

Sum OLT SV/TMT

-3 325 000

-3 325 000

SUM INNTEKTER

-13 490 873

-12 331 000

INNTEKTER
Inntekter kjernedrift
Sum kjernedrift
Inntekter Folkepulsen
Sum Folkepulsen
Inntekter OLT SV/TMT

fratrekk tilskudd OLT

175 000

175 000

SUM INNTEKTER

-13 315 873

-12 156 000

4 055 000

4 055 000

910 000

830 000

590 000

390 000

1 145 000

1 145 000

3 745 000

2 875 000

3 325 000

3 325 000

-

-

13 770 000

12 620 000

KOSTNADER
ADMINISTRASJON (Kjerne)
Sum administrasjon
AKTIVITET (Kjerne)
Sum aktivitet
STYRET
Sum aktivitet
TILSKUDD
Sum tilskudd
FOLKEPULSEN
Sum Folkepulsen og Funkisball
OLT Sørvest/Talenter Mot Toppen (TMT)
Sum OLT Sørvest/TMT
IDRETTS- OG FOLKEHELSESENTERET
Sum IFS
SUM KOSTNADER
Driftsresultat

279 127

289 000

Finansposter

-310 000

-310 000

RESULTAT

30 873

21 000
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VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Faret (leder), Odd-Atle Urvik, Ingunn Vika og Jon Flesjå (vara, ikke deltatt).
Det ble sendt brev til alle idrettslag og særkretser i hele regionen og vi fikk utrolig mange tilbakemeldinger på flotte
kandidater. 2016 er ungdomsåret og det har vært fokuset nå når vi har satt sammen kandidater til det nye styret i
RIK. Kjønn, regional spredning og fordeling mellom særidretter har også vært viktige kriterier i prosessen.
Valgkomiteen takker for all velvillighet i arbeidet.

Innstilling

Gjenvalg! Ny som Leder:

Forslag til kontrollkomiteen 2016
		
Gjenvalg! Leder:

Åge Olsen 38 år Stavanger (Stavanger Bokseklubb)
Tidligere nestleder i RIK 2014-2016.

Tor Arvid Bruskeland 56 år (Sola fotballklubb).
Tidligere leder av RIK, Styreleder Idrettens hus Rogaland AS.

				
Gjenvalg! Ny som Nestleder:

Gjenvalg! Medlem:

Forslag til styret 2016

John Arve Hveding 47 år Kopervik (Kopervik IL)
Tidligere vara i RIK 2014-2016.

Thomas Liknes 69 år (Karmøy golfklubb).			

Gjenvalg! Styremedlem:

Bente Bjerkreim 53 år (Ålgård Turnforening). 			

Anne Elisabeth Askeland 41 år Haugesund
(Haugesund Triatlon Klubb). Tidligere medlem
i styret RIK 2014-2016.

				
NY! Vara:

Gjenvalg! Styremedlem:

			
Gjenvalg! Vara:

			
Gjenvalg! Medlem:

Helen Strasbourg Bjelland 42 år (Ishockey klubben Stavanger).
Advokat ved Ptil. 						

May Brit Harestad 54 år Stavanger (Tasta Turn).
Tidligere medlem i styret RIK 2014-2016. Styremedlem
Idrettens hus Rogaland AS

Peter Seglem (Egersund Golfklubb) .
Tidligere styremedlem i RIK 2012-2014.

NY! Styremedlem:
Eirik Haukali 26 år Stavanger (Ishockeyklubben Stavanger).
Master i idrettsvitenskap (Prestasjonsutvikling, forskning
og statistikk). Forskningsassistent for Idrettsvitenskap ved UIA.
Kretslagstrener JU18 Ishockey (kretslagsmester 2016).

			
NY! Styremedlem:
Toril Lende Fjermestad 53 år (Sandnes Jæren Rideklubb).
Kommunalsjef Klepp Kommune, tidligere leder i Sandnes Idrettsråd.

NY! Styremedlem:
Daniel Helleren 18 år Egersund (Egersund Racketklubb).
Olympisk lederkurs. RIKs ungdomskomite

NY! Vara:
Magne Bartlett 25 år Stavanger (UiSI og UiSI Fotball).
Politisk rådgiver V, Nestleder for utdanning i Stor UIS.

		
NY! Vara:
Ida Tomine Glomsaker 18 år (Madla Svømmeklubb).
Lederkurs 1-2 for ungdom. RIKs ungdomskomite. 		
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www.idrettsforbundet.no/rogaland

STOLTE ØYEBLIKK &
BEDRE FOLKEHELSE.
- Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil.
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