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VERDIEN AV FRIVILLIGHET
Beregning av verdien av frivillighet tar utgangspunkt i SSBs satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
som ble publisert i oktober 2017. Tabellen fra oktober 2017 viser verdien for norsk idrett, per idrettskrets.
Hva kan idrettslagene bruke denne kunnskapen til?

Satelittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner 2015
(publisert 12. oktober 2017)

Vi kan opplagt bruke dette internt i vårt eget idrettslag.
Fordi dette viser den reelle verdien av at noen få tar på seg å lede

Årsverk totalt - ulønnet arbeid
147 800
Årsverk idretten - ulønnet arbeid
34 300
Verdi totalt - ulønnet arbeid
73 500 000 000
Verdi idretten - ulønnet arbeid 17 057 171 854
IK01
IK02
IK03
IK04
IK05
IK06
IK07
IK08
IK09
IK10
IK11
IK12
IK14
IK15
IK16
IK17
IK18
IK19
IK20

idrettslaget, og andre stiller gratis opp som trenere og lagledere.
For deg, ditt eller andres barn. Dette kalles gjerne for egennytten

Antall medlemskap 2016
Verdi frivillighet per krets
88 366
784 622 145
244 762
2 173 298 389
266 810
2 369 067 678
78 743
699 177 303
76 868
682 528 744
99 246
881 228 180
77 492
688 069 385
61 588
546 854 092
40 707
361 446 865
58 708
521 281 906
151 543
1 345 585 335
178 810
1 587 695 332
44 257
392 968 136
90 322
801 989 921
142 868
1 268 558 004
60 219
534 698 424
72 636
644 951 838
56 812
504 446 883
30 262
268 703 295
1 921 019
17 057 171 854

Østfold idrettskrets
Akershus idrettskrets
Oslo idrettskrets
Hedmark idrettskrets
Oppland idrettskrets
Buskerud idrettskrets
Vestfold idrettskrets
Telemark idrettskrets
Aust-Agder idrettskrets
Vest-Agder idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Hordaland idrettskrets
Sogn og Fjordane idrettskrins
Møre og Romsdal idrettskrets
Sør-Trøndelag idrettskrets
Nord-Trøndelag idrettskrets
Nordland idrettskrets
Troms idrettskrets
Finnmark idrettskrets

TOTALT FOR IDRETTEN

I denne beregningen forutsetter vi at det ulønnede arbeidet/frivillig innsats er jevnt
fordeltper medlemskap. Ettersom det er stor usikkerhet knyttet til medlemskap i
bedriftsidrettslagene er beregningen. gjort ut fra antall medlemskap i ordinære IL.

Effekten av dette for det offentlige kalles ofte for samfunnsnytten.
Det betegner den effekt det offentlige har av idrettslagenes sosialoppdragelse, og effekten av at hver fjerde rogalending på ett eller
annet nivå driver fysisk aktivitet.
Det skal ikke stor forestillingsevne til for å forstå hvilken betydning en nedleggelse av idrettslagenes aktivitet ville hatt på sosialog helsebudsjettet til det offentlige over tid.
Selv om vi alle driver idrettsaktivitet på ulike nivåer av egeninteresser er det rimelig å si at norsk idrett også i realiten driver
med en omfattende forebyggende folkehelseinnsats.
Gjennom å reise idrettsanlegg, gi driftsstøtte og tilskudd til

Antall timer frivillighet per medlemskap

idrettslagene er kommunene og fylkeskommunenes største

Forutsetter at all frivillig innsats skjer i de ordinære idrettslagene, og at den frivillig
innsatsen er jevnt fordelt per medlem

Antall timer i et årsverk

av frivilligheten.

sponsor. Når denne støtten leses ut av idrettslagenes årsregnskap,

1 695

vet vi alle at den like fullt bare utgjør en del av idrettslagenes

Antall timer frivillig innsats/medlemskap
Verdi av frivillig arbeid per medlemskap

30,26
8 879

samlende omsetning - selv uten å legge til den nevnte verdien av
frivillighet.

Verdien av frivilligheten i Norge er på over 100 milliarder kroner.

Det er viktig at vi alle benytter våre regnskapstall og verdien av

Norsk idretts er den største frivillige organiasjonen i landet, og

frivillighet til å forklare kommuner og fylket at den støtten de gir

representerer nå 17 milliarder kroner årlig. Rogaland fylke alene

ikke gir rett til å kreve at vi skal ta på oss andre oppgaver enn de

står for 1 345 585 335 kroner av dette ved bruk av SSB sine

kjerneoppgavene idrettslaget har overfor sine medlemmer.

modeller.
Samtidig mener vi at det er svært positivt om motiverte idrettslag/
Det finnes naturlig nok flere variabler, og det kan være forskjeller

ildsjeler tar på seg ekstra oppgaver overfor svake målgrupper som

fra idrett til idrett. Like fullt er den gjennomsnittlige verdien pr.

ikke automatisk finner veien til oss. Mot ytterligere støtte.

medlem i norsk idrett 8 879 kroner.
–ikke fordi vi må. Men fordi vi vil!
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INNHOLD

PROGRAM
FREDAG 20. APRIL

2 Verdien av frivillighet
3 Program
4 Medlemskapsutvikling
5 Saksliste
10 2. RIKsberetning
10
15
18
20
33
34
36
38
40
41

2.1 Styrets beretning
Rapport fra utvalgene
Utdanning
Lov og organisasjon
Kommunikasjon
Folkepulsen
Olympiatoppen Sørvest
Talenter Mot Toppen
Innsatspokalen
Lederoversikt

42 2.2 Tallenes tale
42 Regnskap 2016
55 Regnskap 2017

1500

Styremøte

1630

Registrering

1700-1900

Idrettsturisme – arrangement eller
næringsutvikling?
John Arve Hveding, RIK
Odd Langhelle, Blink
Roy Hegreberg, Tour De Fjords
Anette Larsen, Region Stavanger
Rune Røksund, Idrettsgalla
Gjert Smith jr., NM-veka

2015

Velkomst

2030

Tingmiddag

LØRDAG 21. APRIL

68 3. Saker
68 Sak 3.1.1 Lovsak - Godkjenning av ny lov
68 Sak 3.2.1 Regionale idrettsanlegg
71 Sak 3.2.2 Lån til Idrettens hus Rogaland AS
72 Sak 3.2.3. Kapitalforvaltning

0930

Registrering

1000

Åpning og hilsninger

1030

Tingforhandlinger
Pause
Tingforhandlinger fortsetter
Avslutning
Lunsj
Møte for nyvalgt idrettskretsstyre

72 Sak 3.2.4 Retningslinjer for åpenhet
75 Sak 3.3.1 Retningslinjer fylkesmidler
76 4. Langtidsplan og budsjett 2018-2019

1230
1330

76 Sak 4.1 Ny handlingsplan 2018-2019
78 Sak 4.2 Budsjett 2018-2019
5.0 Valg
Sak 5 .1 Valgkomiteens innstilling
Vedlegg.
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MEDLEMSKAPSUTVIKLING ÅR 2000 TIL 2016

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0-5
3099
2930
3143
3449
3946
3543
3686
3602
3789
3760
3904
4353
4237
4392
4601
4147
4177

Kvinner
6-12
12674
13941
14863
15102
16712
17038
18698
17670
18913
18099
18815
20207
20638
19590
21765
21336
22293

13-19 20-25
269659 3401 13649
10142 3659 14925
10204 3554 14356
10541 3085 14894
11584 2988 14623
11703 2952 16018
11978 3490 16229
11534 3083 15731
12189 2891 18875
11767 3187 19131
11716 3346 20640
12578 3238 20082
11792 3064 20418
11219 3098 19526
11888 3092 20523
11502 3104 20350
11717 3341 20577

Sum Menn
Sum
K
0-5
6-12 13-19 20-25
26M
42482 1969 17091 12564 6353 24847 62824
45597 2376 17369 13347 6285 27971 67348
46120 2288 18370 13534 6110 28421 68723
47071 2369 17945 13913 6009 30067 70303
49853 2702 19027 14576 5617 29490 71412
51254 2648 20133 14580 6144 31469 74974
54081 2744 21283 15056 5986 32421 77490
51620 2939 20892 15161 5341 32772 77105
56657 2920 21537 15422 5542 36221 81642
55944 3461 21651 15287 5765 36284 82448
58421 3494 21828 15384 6568 38281 85555
60458 3714 23215 15968 6331 38356 87614
60149 3957 23258 15282 6017 42167 90681
57825 4013 23439 15260 6178 40233 89123
61869 4015 23958 15432 5910 41213 90528
60439 3793 23824 14816 6175 41189 89797
62105 3632 24394 14933 6093 40402 89454

TOTAL
105306
112945
114843
117374
121265
126228
131571
128725
138299
138392
143976
148072
150830
146948
152397
150236
151559

Den nasjonale nøkkeltallsrapportering fra 2016 gir et

Det er ifølge nøkkeltallsrapporten større usikkerhet knyttet til

grundig innblikk i utviklingen av en rekke målepara-

medlemskapsrapporteringen fra bedriftsidretten, historisk sett.

metere som er viktig i forhold til idrettspolitikken.

Noe bedriftsidretten arbeider målbevisst med å rette opp i.

Som f.eks. utviklingstrekk på de ulike alderssegmentene,

Omleggingen av idrettsregistreringen til samordnet rapportering

kvinneandel, deltakelse på kurs og styreverv og en rekke andre

nevnes som en mulig forklaring for en tilbakegang i 2015.

spennende utviklingstrekk.
Ser man på den totale veksten fra år 2000, ser vi en totalvekst
Hovedfunnene viser at norsk idrett holder god stand og

fra 105 306 til 151 559 medlemskap i fylket, for de ordinære

faktisk øker sin medlemskapsandel totalt - også i forhold til

idrettslagene.

befolkningsvekst.
År 2006 er fremhevet for å vise vekst siste 10 år.
Videre kan man se på utviklingstrekk for ulike særidretter.
Som kjent er det store forskjeller på hvordan de ulike særidrettene

Rogaland er litt under landsgjennomsnittet når det gjelder antall

“har det”.

medlemskap i prosent mot befolkningstallene.

Nøkkeltallsrapporten er lagt ut på våre nettsider som en del av

Ellers bekrefter også våre tall en stor vekst for kvinner 6-12 år.

underlagene til idrettskretstinget 2018.

Noe som kan være med å underbygge funnene av at kvinnene
kommer sterkere på styreverv og på trenersiden.

Tabellen ovenfor viser de lange linjer for utviklingen av
medlemskap i Rogaland.

Bruk gjerne utviklingstrekkene her som et diskusjonsgrunnlag når
du sammenligner utviklingen i din idrett og ditt idrettslag.

Tabellen inneholder ikke medlemskapene til bedriftsidretten.
Legge vi på bedriftsidrettens 23 408 medlemskap teller idretten

Er markedstilbudet til våre medlemmer godt nok? Hva bør vi

i Rogaland 1734 967 medlemskap pr 31.12.2016.

gjøre for å møte framtiden? Eller er vi der vi skal være?
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SAKSLISTE
LØRDAG 21. APRIL 2018
Åpning
Hilsningstaler
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Konstituering
Godkjenne de frammøtte representantene
Godkjenne innkalling
Godkjenne saksliste
Godkjenne forretningsorden
Velge dirigent
Velge sekretær
Velge to representanter til å skrive under møteprotokollen
Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité
Velge 3 medlemmer til tellekorps

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

RIKsberetning, regnskap og revisjon 2014 og 2015
Behandle årsberetninger
Behandle regnskaper
Engasjere revisor
Fastsette revisors honorar

3.0
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1

Saker
Lovsaker
Lov for Rogaland idrettskrets
Saker fra styret
Regionale idrettsanlegg
Lån til Idrettens hus Rogaland AS
Kapitalforvaltning
Retningslinjer for åpenhet
Retningslinjer fylkesmidler

4.0
4.1
4.2

Behandle handlingsplan og budsjett 2016 – 2017
Ny handlingsplan 2018-2019
Budsjett 2018-2019

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4

Valg
Idrettskretsstyret
Kontrollkomité
Representanter til idrettstinget
Valgkomité

Avslutning
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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 20. april 2018

Vedtak
1.4 Godkjenne forretningsorden
Forslag

Vedtak
1.8 Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité
Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtak 20. april 2018

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 20. april 2018
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
2016–2017 til godkjenning hos tinget.
Se RIKsberetning 2016-2017, fra side 10

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden
2016–2017.
Vedtak
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2.2 Behandle regnskaper
Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for 2016–
2017. Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor og
kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning

3.2

Se RIK regnskap 2016 side 42 og RIK regnskap 2017 side 55.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2016 og 2017.

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

3.2.2 Lån til Idrettens hus Rogaland AS
Bakgrunn
RIK eier 48 prosent av selskapet Idrettens hus Rogaland AS.
Selskapet skal tilbakebetale lån til Rogaland bedriftsidrettkrets og
NVBF Region Sydvest - Rogaland da disse ikke lenger er leietakere
i Idrettens hus. I tillegg har selskapet et mindre restlån til
SpareBank 1 SR-Bank. Fotballkretsen, håndballregionen og RIK
ønsker som eiere å tilby lån til selskapet til bedre betingelser enn
det næringsrente i bank kan tilby. På denne måten får eierne også
bedre betingelser for midler på bankkonto.

Vedtak

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

Se side 71.

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

3.1

Lovsaker

Se side 68.

Vedtak:

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

Saker

3.2.1 Regionale idrettsanlegg
Bakgrunn
Telemarksforskning har på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune
og Rogaland idrettskrets utarbeidet en rapport om anleggssituasjonen i fylket. Styret ønsker idrettskretstingets råd i sak om
prioritering av regionale idrettsanlegg i fylket.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget vedtok strategi for regionale idrettsanlegg i
fylket.

Vedtak

3.0

Saker fra styret

Vedtak:

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. Det er gjort
små endringer som gjør at vi legger loven fram proforma.
Se eget vedlegg.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget vedtok NIFs nye lovnorm for idrettskretser som
ny lov for Rogaland idrettkrets.
Vedtak:

3.2.3 Kapitalforvaltning
Bakgrunn
RIK balanserer årlig sine budsjetter mot finansinntekter. Renten i
bank er svært lav. Styret ønsker å låse noen midler på fastrenteinnskudd for å få bedre betingelser. I tillegg har vi bedt banken
om råd i forhold til å plassere noen av idrettskretsens midler på
rentefond for å ytterligere å bedre avkastningen på kapitalen.
Styret ber om idrettskretstinget råd i saken.
Se side 72.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret mandat til å plassere inntil
kroner 2 000 000 i rentefond.
Vedtak:
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3.2.4 Retningslinjer for åpenhet
Bakgrunn
Styret har med utgangspunkt i Bernander-utvalgets rapport og
NIFs plan for implementering av nye prosedyrer vurdert våre
egne rutiner. Vi mener også øvrige organisasjonsledd bør benytte
anledningen til å se på sine rutiner knyttet til åpenhet.
Se side 72.

5.0

Valg

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen har bestått av leder Elisabeth Faret og
medlemmene An-Margitt Stendahl og Morten Meland.
Varamedlem har vært Asle Torland.
Valgkomiteen presenterer kandidatene.
Se vedlegg.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget stiller seg bak rutiner for åpenhet i Rogaland
idrettskrets. Idrettskretstinget henstiller til samtlige
organisasjonsledd i fylket om å drøfte egne rutiner for åpenhet
i lys av NIFs implementeringsplan.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen innstiller følgende forslag:

Vedtak:
3.3.1 Retningslinjer fylkesmidler
Saken om RIKs tilskuddsordning skal med hjemmel i NIFs lov
behandles på idrettskretstinget. Dette ble vedtatt på idrettstinget
2015. For RIKs del har saken vært behandlet oppe på hvert ting
siden 2012.
Styret har gjennomgått tilskuddsordningen og mener at ordningen bør justeres noe i forhold til felles målsettinger.

5.1 Idrettskretsstyret
Leder:
John Arve Hveding (49), Karmøy
Nestleder:
Siri Ommedal (48), Sandnes
Styremedlemmer: Torild Lende Fjermestad (55), Sandnes
		
Daniel Helleren (20), Egersund
		
Ida Tomine Glomsaker (20), Stavanger
		
Laila Nemeth (49), Tysvær
		
Staale Grude Haaland (54), Time
Varamedlemmer: Tor Helge Skretting (64), Sola
		
Reidun Skretting (66), Kleppe

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget vedtok revidert ordning for tilskudd til særkretster/-regioner og idrettsråd.

5.2 Kontrollkomité
Leder:
Tor Arvid Bruskeland, Sola
Medlemmer:
Bente Bjerkreim (53), Ålgård
		
Pete Seglem, Egersund
Varamedlemmer: Mette Kjerlfsen (52), Stavanger
		
Magne Bartlett (25), Stavanger

Vedtak:

Vedtak:

Se side 75.

3.4

Innsendte saker – INGEN

4.0

Behandle handlingsplan og budsjett 2018 – 2019

5.3

Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger strategi- og handlingsplan med budsjett
for 2018 – 2019 fram for tinget. 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. Planen skal være et hjelpemiddel for arbeidet i idrettskretsen. Planen er i tillegg en rettesnor for
arbeidet i de andre organisasjonsleddene i Rogaland idrettskrets:
Idrettslagene, idrettsrådene og særkretser/-regions-ledd.

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 2018-2019 på side 76.

Budsjettformater
RIK Budsjett 2018-2019 er et avdelingsbudsjett som styret og
administrasjonen benytter imellom idrettskretstingene. Dette er
ikke direkte sammenlignbart med standard regnskaps-oppsett,
som ble obligatorisk for idrettskretser og særforbund i forhold til
felles nøkkelrapportering fra 2012 av.

Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomité til neste
idrettskretsting i 2020:
Leder:
Medlemmer:
		
Varamedlem:

Se RIKs avdelings budsjett 2018-2019 på side 78.

Vedtak:
Idrettskretsstyrets innstilling
Styret framlegger strategi- og handlingsplan og budsjett til
godkjenning av idrettskretstinget.

AVSLUTNING

Vedtak:
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Elisabeth Faret, Stavanger
Asle Torland, Hå
Anne Askeland, Karmøy
An-Magritt Stendahl, Stavanger

RIKSBERETNING

Idrettens hus Rogaland AS
RIK har to representanter i selskapet. Tor Arvid Bruskeland har
vært styreleder og May Brit Harestad Osaland styremedlem.

STYRETS BERETNING
Funksjon

Navn

Leder:

John Arve Hveding

Nestleder:

Anne Elisabeth Askeland

Styremedlemmer:

Toril Lende Fjermestad

Styret vil også fremheve det gode arbeidet administrasjonen i
idrettskretsen gjør. Rogaland idrettskrets er helt på toppen av
tabellen blant idrettskretsene i forhold til å levere på kjerneoppgavene. Det er en trygghet for styret at idrettsorganisasjonene
i Rogaland får den nødvendige støtte og hjelp de har behov for.

May Brit Harestad Osaland
Daniel Helleren
Ida Tomine Glomsaker

Styret har startet forberedelsene til jubileumsåret, blant annet
gjennom å etablere et jubileumsfond ifm idrettsgallaen og
NM-veka.

Magne Bartlett
Varamedlemmer:

På Rogaland idrettskrets 43. ordinære kretsting i Haugesund
9. april 2016 ble Åge Olsen valgt som leder, og Eirik Haukali som
styremedlem. Sommeren 2016 ble jobbsituasjonen til både Åge
Olsen og Eirik Haukali endret da begge ble ansatt i hvert sitt
idrettslag. Ut fra NIF’s lover er man da lenger ikke valgbar.
Noe som medfører at man ikke lenger kan ha et tillitsverv i en
organisasjon knyttet til NIF. Idrettskretsstyret behandlet saken
og benyttet anledningen til å søke idrettsstyret om dispensasjon.
Søknaden ble avslått.
Styret vurderte om det var grunnlag for å innkalle til ekstraordinært idrettskretsting, men landet på at vi skulle fortsette uten.
Valgt nestleder John Arve Hveding har i resten av tingperioden
fungert som leder og Anne Elisabeth Askeland fungert som
nestleder. Magne Bartlett og Ida Tomine Glomsaker rykket opp
fra varamedlemmer til faste styremedlemmer.
Styret i RIK avholdt sitt første møte umiddelbart etter tingets
avslutning og vedtok møteplan.

Medvirkning Folkepulsen og Talenter Mot Toppen
Med hjemmel i avtaler mellom samarbeidspartnerne våre
påvirkes budsjettene til Folkepulsens av en felles eiergruppe og
Talenter Mot Toppen av en styringsgruppe.
Eiergruppe Folkepulsen
Funksjon

Navn

Representerer

Leder

John Arve Hveding

Fung. styreleder RIK

Medlem

Tove Frantzen

RFK, Venstre

Medlem

Lisbeth von Erpecom Vikse

RFK, Høyre

Medlem

Aasen, Kristin Kloster

NIF, 1.visepresident

Medlem

Jostein Salvesen

RFK, rådgiver

Medlem

Rune Røksund

RIK, daglig leder

P.leder

Lene Byberg

RIK, prosjektleder

Vara

Astri Furumo

RFK, AP - vara

Vara

Kenneth Austrått

RFK, Høyre- vara

Vara

Erik Søndennaa

RFK - vara

Styringsgruppe Talenter Mot Toppen
Funksjon

Navn

Representerer

Det er i perioden avholdt totalt 15 ordinære styremøter, og en
helgesamling. Fem møter ble avholdt i 2016, 8 møter i 2017
og 2 møter før tinget i 2018.

Leder

Simon Nesse

RFK, AP

Medlem

Joar Loland

RFK, Høyre

Medlem

Øystein Hennig

RFK, rektor

Styret har hatt et arbeidsutvalg bestående av styreleder John Arve
Hveding og styremedlem Toril Lende Fjermestad, med støtte fra
daglig leder. Dette har vært en modell i forhold til oppdukkende
saker og oppfølging av enkeltsaker.

Medlem

Arne Tennfjord

SVG idrettssjef

Medlem

Morten L. Asbjørnsen

SVG, H

Medlem

Morten Eklund

OLT Sørvest, d.leder

Medlem

Rune Røksund

RIK, daglig leder

Vara

Tove Frantzen

RFK, Venstre

Styret har valgt å videreføre underutvalg med representanter fra
styret og særkretser. I tingperioden har det vært 3 underutvalg:
Folkehelseutvalget, Ungdomsutvalget og Areal- og
anleggsutvalget. Se egne rapporter.
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Idrettsgallaen til Rogaland

Senteret på Ullandhaug – Tap og vinn med samme sinn

Idéen om å få idrettsgallaen til fylket ble første gang lansert for
NIF og Olympiatoppens ledelse under idrettsgallaen på Hamar
i 2013. I 2015 skjøt prosjektet fart.

I perioden ble det etter hvert klart at UiS sin administrative
ledelse trakk seg ut av planene om å etablere et felles idretts- og
folkehelsesenter (IFS) på campus Ullandhaug. Saken har fulgt
oss siden 2010, men ble slik vi erfarer for ambisiøs for noen.

Budskapet vårt var at NORGES idrettsforbund, NORSK
Rikskringkasting og NORSK Tipping burde vurdere å turnere
konseptet rundt om i Norge. Videre foreslo vi at man testet dette
ut ved å flytte Idrettsgallaen 2019 til Rogaland fordi vi da kunne
etablere et jubileumsfond for å skape ”Idrettsgalla for alle”.
Et fond som RIK vil benytte til ”å betale tilbake” til våre
medlemmer; idrettslagene.
Med god hjelp av Region Stavanger, og etter gjentatte møter,
besøk og befaringer kunne vi i 2017 endelig lansere at
Idrettsgallaen 2019 skal til DnB Arena i Stavanger.

Idéen om et senter på Ullandhaug handlet i korte trekk om å
etablere et felles miljø med utdanningene innen skole og helse,
sammen med det faglige og administrative miljøet i Idrettens hus.
Et senter hvor Olympiatoppen ville drive testing og medisinske
tjenester og et treningssenter.
Prosjektet var finansiert av samarbeidspartnerne Rogaland
fylkeskommune, Stavanger kommune, Idrettsforbundet, UiS selv
– og Rogaland idrettskrets.
Etter innspillene med romprogrammet valgte vi å gå for den store
modellen. En hall som kunne skaleres til å huse opptil 8 000
publikummere, og på denne måten kunne tiltrekke seg større
internasjonale mesterskap. Anlegget var planlagt til bruk av UiS
på dagtid, eksamensgjennomføring og av idretten på kveldstid. På
en tomt Stavanger ellers ikke ville få tilgang til. Volumet i bygget
ville med sin nærhet til det nye sykehuset på Ullandhaug også
kunne vært sett i sammenheng med beredskapsplaner for det nye
sykehuset på Ullandhaug.

Planleggingen er i full gang.

Anlegget var ikke tiltenkt å tiltrekke seg kommersielle aktiviteter.
De økonomiske modellene som lå til grunn medførte at de
aktuelle spleiselagene mellom Idretten, kommunen, fylket og UiS
ville medføre full utnyttelsesgrad – og reduserte kostnader – for
hver enkelt deltaker. Statsbygg var den mest naturlige utbygger.

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 1. april 2017

Selv om resultatet ble som det ble, er styret og administrasjonen
fornøyd med at prosjektet som ble startet i 2010 fikk en endelig
avklaring.
Grunnsteinen som ble lagt ned på Ullandhaug er gravd opp igjen.
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Yes we can. Det er gøy når alle god krefter stiller opp for en ny idé!

NM-veka
NRK og NIF står bak idéen om å etablere NM-veka, etter modell
fra SM-veckan i Sverige. Riksidrottsforbundet og SVT startet
SM-veckan med 7 særforbund i 2009. I dag har de både vinter- og
sommeruker, med rundt 40 idrettsgrener på hvert arrangement.
Hensikten med arrangementet er å få fram det store mangfoldet
som finnes av idretter. I Norge har vi 54 særforbund som til
sammen representerer rundt 200 idrettsgrener. Veldig mange av
disse har utfordringer med å nå fram i media.
NRK ser på dette som en del av sitt samfunnsoppdrag og har
kortet ned sommerprogrammet sitt fra fem til fire uker for å
kunne satse fullt på NM-veka.

brobygger mot de fire kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og
Stavanger – samt fylkeskommunen. Og mot handelstanden, BRS
og Lyse etc.
Region Stavanger og RIK har vært svært motivert til å forsøke å få
denne nyvinningen. Det har sannsynligvis ikke skadet vår vilje at
NRK og NIF har vært på utallige befaringer i regionen og latt seg
imponere av de mange idrettsanleggene i regionen.
Vår søknad om støtte til fylkeskommunen og de fire kommunene
har blitt veldig godt mottatt. Samtlige har bevilget midler til RIK
slik at vi kan ta på oss den regionale prosjektlederrollen.
Tusen takk til alle positive krefter!

Årets arrangement har i skrivende stund 15 særforbund og 28
øvelser på programmet. Det er et godt grunnlag for et år én.
RIKs rolle vil være av koordinerende karakter. I krysset mellom
eierne NRK og NIF – som holder dialogen med de ulike særforbundene. Som igjen holder i sine arrangørklubber. RIK har i
tillegg til stabsoppgaver for eierne en aktiv rolle som
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Åpenhetsdebatten – norsk idrett under press
Åpenhet- og omdømmesaken har preget store deler av tingperioden fra sentralt hold, og har også vært et tema for idrettskretsen
og øvrige organisasjonsledd ved flere anledninger.
Saken har hatt utallige fasetter. Fra starten av knyttet til et
prinsipp-spørsmål om hvorvidt offentlighetsloven gjelder NIF
– og etter hvert særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag
til spørsmål om barrregninger. Og hvordan man presenterer disse.

Olympiatoppens testsenter og medisinske senter
Parallelt med at vi avventet avklaring av UiS sin vilje og evne til å
være med videre i forhold til Idretts- og folkehelsesenteret, dukket
det opp en mulighet for å etablere et brohode utenfor Idrettens
hus på Viking stadion. St. Svithun videregående skole, hvor vi
siden 2009 har hatt et samarbeid om Talenter Mot Toppen
(TMT), ville etter ombyggingen av skolen ikke lenger ha det
samme behovet for klasserommene i Vikinghallen.
Da UiS formelt meldte seg ut av prosessen på Ullandhaug, startet
vi umiddelbart en prosess for å se om det lot seg gjøre å få etablert
et OLT-tilbud midt i Tjensvoll-området, nær St. Svithun og TMT.
Avtale om støtte og leie ble behandlet via styret, arbeidsutvalget
og administrasjonen i RIK og OLT Sørvest. Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Talenter Mot Toppen vil sammen
med inndekning for medisinske tjenester danne grunnlaget.
Avtalen er designet slik at dersom den offentlige støtten opphører
så kan tilbudet pakkes sammen.
Senteret åpner i april 2018.
Regionalisering og sammenslåing av fylker
– og idrettskretser
Høsten 2016 ble kommune- og fylkesreformen heftig debattert.
Både innenfor og utenfor idretten. Dette har også vært en sak som
til dels har preget perioden. Noen var for og noen var i mot. Saken
framstod til tider, kanskje ikke så rart, situasjonsstyrt. Den syntes
heller ikke utelukkende å følge de partipolitiske skillelinjene.
Noen argumenterte prinsipiellt. Andre ville først vite hva som
skulle skje etter at man tok et prinsipiellt standpunkt. Det ble ikke
klargjort, noe som etter hvert førte til at fylkespolitikerne etter
først å ha vært positive landet på et NEI til et stort vestlandsfylke.
Møre og Romsdal landet på samme konklusjon.
Idrettskretsstyret fikk også saken til høring og landet på at vi ikke
anbefalte sammenslåing uten å at det forelå en reell plan for
løsning.

13

Styret har i tillegg til å følge saken i media vært representert på de
sentrale ledermøtene hvor NIF har redegjort for fakta i saken slik
de ser det. Vi oppfattet etter hvert at avstanden mellom medias og
NIFs framstilling av fakta ble uholdbar for organisasjonen. Noe vi
ikke var alene om.
Dette er bakteppet for at ledermøte i Bodø våren 2017, på
spørsmål om råd fra idrettsstyret, valgte å anbefale idrettsstyret
om å åpne opp sine regnskaper lenger tilbake enn det tidspunkt
styret tiltrådte (2015). Idrettsstyret fulgte rådet og vedtok å åpne
opp tilbake i tid – i realiteten så langt tilbake som norsk lov krever
at man oppbevarer regnskapet m.m.
Etter dette fortsatte medietrykket med ulik framstilling av
enkeltsaker i forhold til hva NIF har redegjort for overfor
særforbund og idrettskretsene. Senest 24. januar 2018.
Saken kuliminerte med at forslaget fra idrettskretslederen i Troms
idrettskrets til særforbund og idrettskretsene av 23. desember
2017. Her ble det bedt om tilslutning til å kreve ekstraordinært
idrettsting for å velge nytt idrettsstyre.
Idrettskretstyrets vedtak 31. januar 2018:
Styret i Rogaland idrettskrets stiller seg ikke bak Troms
idrettskrets sitt forslag om å avholde ekstraordinært
idrettsting for å bytte ut idrettsstyret. Vedtaket var enstemmig
Forslaget fikk ikke tilstrekkelig støtte i blant særforbundene og
idrettskretsene.
Gjennomgang av egne rutiner
Åpenhetssaken har aktualisert behovet for å se RIK i speilet og
vurdere våre egne rutiner. Idrettskretsstyret og administrasjonen
har valgt å se oss i speilet” opp mot samlet erfaring i saken,
Bernanderutvalgets rapport og NIFs egne planer for implementering av forbedrede rutiner.
Vi synes sakens alvor og oppmerksomhet over så lang tid bør
medføre refleksjoner, ikke bare hos oss selv, men også for samtlige
organisasjonsledd i Rogaland. Se egen sak.
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Egenorganisert aktivitet
Vi registrerer en gledelig vilje fra Kulturdepartementet til å satse
på egenorganisert aktivitet. Samtidig viser nøkkeltallsrapporten
for 2016 en rekke positive utviklingstrekk for aktiviteten i norsk
idrett. I tillegg vet vi at idrettsanleggene også brukes til egenorganisert aktivitet, både innenfor og utenfor våre idrettslag.
Uavhengig av hva det enkelte medlem måtte mene om en ensidig
avkorting av NIFs rammer, må vi som idrettsorganisasjonen
sammen følge nøye med på hvordan kulturdepartementet ønsker
å finansiere den egenorganiserte aktiviteten.
Tilføres det friske midler, eller omfordeler man i realiteten midler
fra idretten til den egenorganiserte aktiviteten?
I så fall utfordrer man hele idrettsorganisasjonen til omkamp om
spillemiddelnøkkelen på 64 prosent.
Utvikling av idrettskretsenes rammevilkår
De siste 10 årene har idrettsorganisasjonens samlede innsats og
dialog med sittende regjeringer gitt norsk idrett store forbedringer
av norsk idretts rammevilkår: Endring av tippenøkkelen har gitt
Rogaland nesten en dobling av spillemidler til idrettsanlegg fra år
2007. Vi har oppnådd en mer enn dobling av lokale aktivitetsmidler, innføringen av grasrotandelen, momskompensasjon med
forenklet søknad og momsrefusjon for idrettsanlegg.
Dette er viktig og verdt å glede seg over.
Utvikling av idrettskretsenes rammetilskudd
Samtidig er det verdt å legge merke til utviklingen til
idrettskretsene over tid.
Idrettskretsledermøtet konkluderte i 2014, etter en lengre prosess,
med at det ikke er samsvar mellom idrettskretsenes rammevilkår
og kjerneoppgavene utdanning, lov og organisasjonsarbeidet.

stor spenning til konsekvensene av nedskjæringene for idrettskretsene. Etter påtrykk fra idrettskretslederne ble det heldigvis
klart at kretsene ble skjermet i forhold til kuren NIF ble satt på.
Historisk utvikling NIF, særforbund og idrettskretser
År 2000

År 2001

År 2008

År 2018

Post 1:Tilskudd
idrettskretser
- rammetilskudd

39,1

26,6

31,352

38

Post 1: Tilskudd
idrettskretser
- klubb/trener/
lederutdanning

-

-

4

5,5

39,1

26,6

35,352

43,5

96

109

96

261

34,35

50

112

169,9

130,35

159

208

430,9

Tall i tusen kroner

SUM IK
Post 2: Grunnstøtte
særforbund
Post 3: Barn,
ungdom, bredde
(via SF)
SUM SF
(Alle tall i mill NOK.)

RIK er i 2018 tildelt 2 147 000 kroner fra NIF i rammetilskudd.
Dette skal dekke de fire faste stillingene som knytter seg til
kjernevirksomheten. Orgsjef og tre fagkonsulenter som driver
adm./service/økonomi/kommunikasjon, utdanning og lov&
organisasjonsoppfølging. Det er de samme fire hjemlene som RIK
har hatt i alminnelige tider. Rammetilskuddet fra NIF utgjør nå
12 prosent av RIKs budsjetterte inntekter.
Utviklingen i tabellen viser at veksten i tildelinger til idrettskretsene og særforbundene har vært svært ulik. Uavhengig av om
man tar med post 3 som går via SF, eller ikke.

Post 5 i spillemiddelsøknaden består av tilskudd som fordeles via
NIF. Underpostene 1- 4 går til NIF, særforbundene, barn og unge
samt Olympiatoppen.
Idrettskretsenes representanter utgjør sammen med særforbundenes representanter de to likeverdige ”blokkene” på idrettstinget.
Man kan gjerne si at det finnes en fløy for geografisk representasjon og en særidrettsfløy.
Idrettskretsene tildeles et årlig rammetilskudd via NIFs egen post.
Etter kulturdepartementets nedskjæring av post 1 NIF i 2016 og
2017 med påfølgende oppsigelser, var det spesielt i 2017 knyttet
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FJORD MOTORPARK: Et godt eksempel på hvor krevende det kan være å tenke stort og helhetlig.

RAPPORT FRA AREAL- OG ANLEGGSUTVALGET
Areal- og anleggsutvalget i tingperioden 2016-2018 har
bestått av følgende medlemmer:
• Magne Bartlett, leder
• John Arve Hveding, RIK-styret
• Elisabeth Faret, Hockey, erstattet av nytt medlem fra hockey
• Stein Erik Ansethmoen, Gym og turn
• Svein Axel Johannessen, Håndball
• Hans Olav Sandvoll, Svømming
• Jon Flesjå, medlem fra og med siste møte i 2017
Utvalget ble oppnevnt sent i 2016 og startet sitt arbeid i 2017.
Aktiviteten til Areal- og anleggsutvalget har i stor grad bestått av
å arbeide opp mot Rogaland Fylkeskommune og deres forventede
utarbeiding av statistikk for anleggsdekning i fylket. I forbindelse
med dette så vi det som hensiktsmessig å dele fylket inn i soner/
regioner for å få et bedre bilde av anleggsdekning kun utover
kommunegrenser, og hvor det er stort press på anleggsmassen
og dermed størst behov for mer anleggsareal.
Vi baserte oss da på Kolumbus sitt sonekart for fylket. Dette er
fordi Kolumbus sine soner er basert på hva som regnes som felles
bo-, markeds- og opplevelsesområder på tvers av kommunegrenser. Dette er basert på statistikk om reisevaner, særlig blant
de som bruker kollektivtransport.
Fylkeskommunen brukte imidlertid mye lenger tid på dette
arbeidet enn hva utvalget ble forespeilet da vi hadde møte med
representanter fra administrasjonen. Tallmaterialet for anleggsdekning kom ut samtidig med at fylkeskommunen kom med
forslag til ny fordelingsnøkkel av spillemidler. Dermed ble
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utvalgets oppmerksomhet rettet inn mot å skrive en høringsuttalelse til ny fordelingsnøkkel. Noe vi derimot la merke til i
saksframlegget til saken om ny fordelingsnøkkel var at anleggsdekningen i distriktene er god, mens det er i byene og da særlig
på Nord-Jæren at det er størst behov for ny anleggsmasse.
I vårt høringssvar til ny fordelingsnøkkel la vi vekt på at det i
framtiden må legges større vekt på å bygge anlegg beregnet for
sambruk på alle skalaer, det vil nærmiljøanlegg så vel som større
kostnadskrevende anlegg. Vi la også vekt på at ny anleggsmasse
bør bygges i tilknytning til skoler, for å skape vekselvirkninger
som er positive både for idretten og skolen, særlig nå som det
kommer krav om mer fysisk aktivitet i skolen.
I saksframlegget ble det også foreslått å flytte av den totale
tildelingspotten fra interkommunale anlegg til nærmiljø/
friluftslivanlegg. Utvalget var i utgangspunktet noe skeptiske til
dette, men åpnet for å godta det under forutsetning av at denne
type anlegg bygges i nær forbindelse med andre typer anlegg, slik
at for eksempel foreldre kan benytte seg av disse mens de har barn
på trening. På denne måten kan det bidra til en ytterligere helsebringende effekt.
Med tallmaterialet for anleggsdekning fra fylkeskommunen falt
på mange måter behovet region/soneinndeling vekk, ettersom
fylkeskommunen i stor grad har brukt samme modell. Deres
statistikk viser med all tydelighet at det er i de tettest befolkede
områdene behovet for ny anleggsmasse er klart mest presserende.
Noe som også kommer fram av vår høringsuttalelse.
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ønsket å ha en ungdom i styret. Dette la et godt grunnlag for
videre arbeid.
Ungdomsutvalget opprettet tidlig en Facebook-side hvor de bl.a.
har delt arrangementer, tips og råd: https://www.facebook.com/
Ungdomsutvalget.RogalandIK/ . Her kan du finne tips til hvordan
du kan rekruttere og beholde ungdom i din klubb og invitasjoner
til nettverkssamlinger.

RAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET
Ungdomsutvalget ble opprettet i januar 2017 som et resultat av
ungdomsåret 2016 i norsk idrett. Siden har flere unge ledere blitt
rekruttert til utvalget, som i dag består av 9 engasjerte ungdommer fra Egersund i sør til Haugesund i nord. To av disse er også
representert i styret i Rogaland idrettskrets!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ida Tomine Glomsaker (leder, svømming)
Daniel Helleren (nestleder, tennis)
Eirik Haukali (Ishockey)
Tiril Døvre (Turn)
Morten Landrråk (Håndball)
Adam Flaaten (Pistolskyting)
Anisia Popescu (Svømming)
Hedda Revang (Fotball)
Anders Steine (Kickboxing)

Et tiltak ungdomsutvalget er godt i gang med, er nettverkssamlinger for engasjert ungdom i idretten i Rogaland. På
nettverkssamlingene har felles problemstillinger og utfordringer
knyttet til det å være ung trener/leder i idretten blitt diskutert,
samt hvordan ungdommen kan beholde og rekruttere ungdom til
sin klubb. De unge lederne har også fått faglig påfyll i løpet av
samlingene. Planen er å ha flere nettverkssamlinger og klubbesøk
i perioden som kommer.
Representanter fra ungdomsutvalget har også vært representert
på ulike arrangementer som Idrettskonferansen, særkretsmøte,
idrettsrådskonferansen og Lederkurs for ungdom for å bl.a. gi råd
og tips til hvordan man kan beholde og rekruttere ungdom til
idretten.
Studie for Yngre ledere i idretten og Lederkurs
for ungdom
To av medlemmene i ungdomsutvalget går for tiden Studie for
yngre ledere i idretten på NIH. Lederutdanningen er et tilbud fra
Norges Idrettshøgskole for unge ledere mellom 19 og 29 år.
Studiet gir studentene økt kompetanse innen ledelse og coaching
og økt forståelse av norsk idrett som organisasjon.

Mandat
Ungdomsutvalget i RIK er en del av et nasjonalt nettverk av
ungdomsutvalg. Det har blitt etablert flere møteplasser det siste
året, som for eksempel Arbeidsmøte for ungdomsnettverk i
idrettskretser og Landsmøte for ungdomsutvalg. Her jobbes det
for å utarbeide felles forslag til mandat for ungdomsutvalg på
nasjonal basis. Et forslag til felles mandat for alle ungdomsutvalg
vil mest sannsynlig bli lagt fram i neste tingperiode. Dagens
mandat for ungdomsutvalget i RIK er:

For de mellom 15 og 19 år anbefales Lederkurs for Ungdom. Dette
kurset var nøkkelen inn til lederverv i idretten for flere av
medlemmene i ungdomsutvalget.

•

1. Fremtidens utøvere – legge til rette for dem som ønsker å satse
på en toppidrettskarriere
2. Idrett for alle – det skal legges til rette for dem som ønsker å
drive med idretten uten å være konkurranseorienterte
3. Ungt lederskap – idrettsorganisasjonen ønsker at de unge selv
tar en aktiv rolle i å utforme sitt eget aktivitetstilbud og sin
egen rolle i idretten.

•
•

Være styrets rådgiver i forhold til å øke rekrutteringen av
ungdom inn i styrer på alle nivåer i idrettsorganisasjonen
i Rogaland.
Bidra til å sette medvirkning fra ungdom på dagsorden i blant
særkretser og idrettsråd i fylket.
Holde seg orientert om kurstilbud til utdanningskonsulenten.

Hovedmålet er å beholde og rekruttere ungdom til idretten.
Hva har vi gjort?
I oppstartsfasen utførte utvalget en kartleggingsundersøkelse som
ble sendt ut på mail til alle idrettslag i Rogaland. Undersøkelsen
(91 svar) viste at 67% av idrettslagene ikke har en representant
under 25 år i sitt styre. Av disse svarte 92,4% at de, derimot,
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Ungdomsløftet
I 2012 lanserte Norges idrettsforbund ”ungdomsløftet” – en tiårig
strategi med mål om å beholde flere ungdom i idrettsorganisasjonen lengst mulig. Strategien er tredelt og rammer tre ulike
målgrupper.

Ung medbestemmelse er selve nøkkelen i ungdomsløftet
– gi ungdom større ansvar for egen idrettshverdag og eget
treningsmiljø – både som utøvere, trenere og ledere.
Ungdommen er en ressurs!
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Det ble, med god hjelp fra administrasjonen, sendt ut invitasjon til
særforbund og særkretser om å delta med en representant inn i
folkehelseutvalget. Hildur Østbø fra Norges Håndballforbund
Region Sørvest, var den eneste som meldte sin interesse for
deltagelse. Det ble derfor bestemt at utvalget selv ville arbeide for
å hente inn 2- 3 representanter til.
Utvalget ble til slutt (våren 2017) bestående av:
• Anne Elisabet Askeland (leder, representant fra styret RIK)
• May Britt Osaland (representant fra styret RIK)
• Torild Lende Fjermestad (representant fra styret RIK)
• Hildur Østbø, Norges Håndballforbund Region Sørvest
• Vidar Nedrebø, Gjesdal Idrettsråd
• Gjert Gjertsen, golf- entusiast

RAPPORT FRA FOLKEHELSEUTVALGET

Fra administrasjonen deltok: Gjert Smith

Med utgangspunkt i handlingsplanen RIK 2016-2018,
pkt 4. BEDRE FOLKEHELSE har folkehelseutvalget arbeidet
etter følgende delmål

Utvalget har avholdt 2-3 møter samt 1 møte via mail. I tillegg har
man hatt dialog via mail mellom møtene. Vi har sett på tall over
kvinne/manns-andel som styreledere i Rogalands idretten, og der
har vi notert oss at det er ulikheter mellom kjønnsfordelingen
(dette fremstod ikke som nytt for oss) og man vil på generelt
grunnlag arbeide videre for å få rekruttert inn flere kvinner i ulike
verv, både i styreverv og i trenerposisjoner etc.

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
•
•
•
•
•
•

Målet har vært å sette opp ett arrangement av type halvdagsseminar/lunsj- seminar med folkehelse og Folkepulsen som tema.
Det har vært gjort forsøk på å få på plass rette ressursperson/
trekkplaster, men per januar har man, av ulike årsaker, ikke
lykkes med dette.

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

Folkehelseutvalget ser det som avgjørende å fortsatt opprettholde
fokuset på folkehelsegevinstene av idrettens samlede innsats.
Fokuset på betydningen av det daglige folkehelsearbeidet som blir
lagt ned i Folkepulsen bør intensiveres.

Utvalget kom, av ulike grunner, ikke endelig i gang før senhøstes
2016. Med dette som utgangspunkt ble det raskt gjort en prioritering over hvilke områder man ville ha kapasitet til å se på/utrede.
Det var også viktig og riktig å få på plass et mandat for utvalget
slik at man fikk en rolleavklaring utvalg/administrasjon.
Styret vedtok følgende mandat:
• Folkehelseutvalget skal, i de tilfeller det ansees
hensiktsmessig, være styrets rådgivende organ i spørsmål/
saker relatert til folkehelse.
• Utvalget skal, i perioden, innhente den kunnskap man finner
nødvendig, for å kunne iverksette målrettede tiltak for å sikre
like vilkår for begge kjønn i Rogalandsidretten.
• I tillegg skal utvalget arbeide kunnskapsbasert når det kommer
til å fremme økt rekruttering av kvinner inn i idretten generelt.
• Utvalget skal, i løpet av å perioden, ha som mål å tilrettelegge
for ett konkret treffpunkt med folkehelse som tema.
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UTDANNING

Utsira. Kursinstruktør Lars Einar Hollund og deltakerne på styrekurs for idrettslag. Ordfører og frivillige Marte Eide Klovning deltok.

Utdanning
Vi har i perioden fortsatt vårt arbeid med å styrke organisasjonen
og styret i idrettlagene. Vi har økning i antall idrettslag som
ønsker kurset ”Klubbens styrearbeid” i praksis. Resultatet av dette
er at vi får bedre styrer som daglig bruker oss aktivt som
rådgivere. Vi har også våre vanlige organisasjonskurs.

kommet i gang med bra jobbing. Utvalget arrangerte nettverksamling med godt resultat. ”Aktivitetslederkurs godkjenning” for
elever fra idrettslinjene på videregående skoler har avtatt i 2017.

”Klubbadmin” er fortsatt en satsning. Vi er ennå ikke i mål med
å få inn alle idrettslag i et elektronisk register som er integrert
med NIF sin database. Vi må også stadig ha opplæring av nye
medlemsansvarlige. I løpet av 2018 vil det komme en ny utgave
av ”Klubbadmin” med en enda enklere løsning.

Aktivitetskurs
”Aktivitetslederkurs barneidrett” har hatt god deltakelse. Vi har
også fått deltakere til ”Aktivitetsleder – trening av mennesker med
utviklingshemning” – i samarbeid med Folkepulsen. I 2017 kom
Mari Paulsen Muphy inn i 50% stilling. Hun har utelukkende
arbeidet med utdanning. Det viser igjen i oversikten over kurs.
Vi hadde en flott idrettskonferanse for barn og unge, dette er noe
vi ønsker å bygge videre på.

Vi veileder også på de andre systemene til NIF, spesielt bruken av
”MinIdrett” som er viktig i forhold til kurspåmelding, arrangement, validering av fødselsdato og ikke minst så finner en sin
idrettsCV der.

Samordnet rapportering (idrettsregistrering)
Fagkonsulentene innen utdanning, lov og organiasjon og kommunikasjon samhandler om å følge opp idrettslagene ifm den årlige
samordnede registreringen (tidligere kalt idrettsregistreringen).

Veiledere og kurslærere
Vi har for tiden to personer på veilederutdannelse. Disse vil bli
ferdige med sin utdanning i 2018. Vi har også utdannet fire nye
kurslærere i ”Klubbens styrearbeid i praksis”. Vi har god dekning
til å klare å gjennomføre kursene som blir satt opp.

Utdanning har i de senere år brukt mye ressurser på å bistå
idrettslagene i forhold til førstelinjes support og opplæring i bruk
av idrettens systemer, samt forsterkning av informasjonsarbeidet
fra NIF til idrettslagene.

”Lederkurs for ungdom” er et populært kurs. Ut fra deltakere fra
disse kursene har RIK opprettet et ungdomsutvalg som har
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2016
Ant. kurs

2017
Navn på kurs

Deltakere

1

ADHD-Utfordringer og muligheter

33

4

Aktivitetsleder vgs.

84

1

Aktivitetsleder-trening av mennesker
med utviklingshemning

13

1

Aktivitetslederkurs barneidrett- Sola

9

1

Barneidrettsbestemmelser og
rettigheter

8

1

Besøk Volleyballregion

4

8

Idrettsrådsbesøk

1

Ant. kurs

Navn på kurs

Deltakere

1

Aktivitetsleder-trening av mennesker
med utviklingshemning

11

2

Aktivitetslederkurs i Barneidrett

29

2

Aktivitetslederkurs i Barneidrett vgs

59

1

Antidoping seminar

23

1

Daglig leder samling

38

8

Klubbesøk

39

1

Idrettskonferanse - barn og unge

29

78

17

KlubbAdmin/sidrettens datasystemer

172

Idrettsrådskonferanse 2016

33

38

Klubbens styrearbeid i praksis

339

16

Klubbadmin

185

1

15

21

Klubbens styrearbeid i praksis

207

Lederkurs for ungdom 15-19år Stavanger

15

Klubbesøk

75

2

Lover og regler i idretten

18

1

Kommunikasjon og mentaltrening i
barne og ungdomsidretten

15

1

Morgendagens idrettskiosk m/Tine

31

1

Lederkurs for ungdom 15 -19 år

25

Regional kursveiledersamling
(Stavanger)

10

1
2

Lederkurs ungdom del 2

40

3

RIKs Kunnskapsturné - Hå

29

1

Oppfølgingsmøte- Stavanger og
Sandnes vannski

8

2

Styrekurs for idrettsråd

11

5

Idrettsrådsbesøk

41

1

Samarbeidsmøte integrering
Særkrets/særforbund

6

1

Særkrets/regionssamling

14

1

Startmøte Stavanger og Sandnes
Vannskiklubb

11

4

Økonomikurs for idrettslag

41

1

15

1

Veiledersamling

10

Idrettslaget som arbeidsgiver m/
Kemneren i Stavanger

3

Økonomistyring i idrettslag

50

1

Startmøte

16

1

Nettverksamling ungdom

15

3

Økte prestasjoner og skadeforebygging

45

81

894

97

Eksempler på invitasjoner. Sjekk ut kurstilbudet på våre nettsider, og hjelp oss å nå ut til alle medlemmene i fylket :-)
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LOV OG ORGANISASJON
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Organisasjonsverktøy
Daglig arbeid innen lov og organisasjon, søknader og organisasjonsendringer i idrettslag og idrettsråd utføres hovedsakelig i
Norges idrettsforbunds organisasjonsprogram SportsAdmin.
Det omfatter eksempelvis søknader og oppdateringer av organisasjonsdata, som stiftelsesår, dato for godkjent oppdaterte lover,
registering av idrettslagenes styrer, politattestansvarlig, navn og
kontaktinformasjon for det enkelte idrettslag med mer. Gjennom
ulike rapporter osv., er dette til god hjelp for å holde en best mulig
i orden i NIFs medlemsregister.
Ordensgrad
Vi arbeider kontinuerlig med å være ajour og oppdatert med
riktige status i medlemsmassen.
Ordensgraden i organiasjonen gir uttrykk for hvor stor prosentandel av alle idrettslag som har sine basisregistreringer i orden.
I de siste årene har avviket i ordensgraden i medlemsmassen
ligget på ca. 0.03 – 0.04 prosent av idrettslagene, noe vi plasserer
oss på tre på topp på landsbasis.
Samordnet rapportering med mer
For ca. tre år siden ble «samordnet rapportering» for idrettslagene innført. Denne årlige ajourføringen og oppdateringen av
idrettslagenes status, var tidligere omtalt som «idrettsregistreringen». Tidspunktet for gjennomføringen av samordnet rapportering er flyttet fra januar til april måned. Dette har sammenheng
med at alle idrettslagene skal ha gjennomført årsmøtene innen
utgangen av mars, og således kan legge inn ferske og oppdaterte
opplysninger. Dette omfatter status for medlemsmassen per 31.12
siste år, fordelt på kjønn og ulike aldersgrupper. Medlemstallet i
organisasjonen ved årsskiftet er grunnlag for ulike statlige,
kommunale tilskudd osv. Videre omfattet dette oppdatering av
styre og ledelse, andre ulike verv, polititattestansvarlig, barneidrettsansvarlig, idrettslagets adresse, e-postadresser, telefonnummer, bankkonto med mer.
Videre skal idrettslagene legge inn tallet for bruttoregnskapet fra
foregående år, som er behandlet og godkjent på årsmøtet. Dette
danner grunnlag for refusjon av søknad for vare- og tjenestemomskompensasjon senere på årete. Momsrefusjonen har de
siste årene ligget på ca. 5,4 – 5,8 % av vedtatt og godkjent
bruttoregnskapet.
Lokale aktivitetsmidler
Idrettsrådene i Rogaland innstiller på fordelingen av de årlige
lokale aktivitetsmidlene (LAM) til idrettslagene i kommunen fra
og med medio august måned. Idrettslag som er berettiget LAM,
må primært ha medlemmer i aldersgruppen fra 6-12 og 13 til 19 år
ved samordnet rapportering. I tillegg kan idrettsrådene tildele
midler til registrerte medlemmer med funksjonshemninger,
idrettsskoler for barn og andre årsmøtevedtatte prioriterte
områder. Utgangspunktet for fordelingen er idrettslagenes
medlemstall slik de framgår fra samordnet rapportering tidligere
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på året. Av ulike årsaker fordeler noen idrettsråd disse midlene
først ved utgangen av november måned.
Vi oppfordrer idrettsrådene derfor å starte fordelingen og
utarbeiding av innstillingen av midlene i løpet av august/
september, slik at idrettslagene mottar tilskuddet tidligst mulig i
tilskudds-året. I 2016 var rammen til fordeling på kr 30 821 580
I 2017 var rammen til fordeling på kr 33 010 359.
Andre saksområder
I tillegg til arbeidsområdene over, som er av mer omfattende
karakter, behandler vi fortløpende henvendelse og forespørsler
innen ulike saksområder ved telefon og epost. Dette er stort sett
lovsaker som angår innkallinger og gjennomføringer av årsmøter,
fortsettende og ekstraordinære årsmøter, om valgbarhet til verv,
kjønnsfordeling, skille mellom rettigheter og plikter for ansatte og
tillitsvalgte, formaliteter i tilknytning til årsberetninger og
regnskap, ad disponering av bankkonti og underslagsforsikring
for de to som disponerer bankkontoene i fellesskap, minste antall
stilstedeværende på årsmøter for at årsmøtet skal være lovlig
gjennomført osv.
Idrettskretsen har sendt ut informasjon direkte til idrettslag og
idrettsråd om politiattestordning, tilgang til organisasjonenes
bankkonti og om underslagsforsikring med mer.
Videre har vi i perioden hatt flere henvendelser om underslag,
seksuell trakassering, pedofili, bruk og skjenking av alkohol blant
klubbmedlemmer under 18 på turneringer og samlinger osv.
På Norges idrettsforbund og idrettskretsens hjemmesider finnes
flere nyttige veiledere og retningslinjer som eksempelvis:
• Etiske veiledere for utøvere, trenere, ledere og ansatte.
• Om mobbing.
• Retningslinjer for publisering av bilder og film, alkohol, røyk
og snus, retningslinjer og kjøreregler tilknyttet dugnad,
seksuell trakassering og overgrep, markedsføring overfor
mindreårige, databehandling og personvern, lege og sanitet,
etisk handel, med mer.
I noen saker har vi anbefalt at de har kontaktet ansatte i NIF
sentralt, som innehar funksjoner og spisskompetanse på en del av
de nevnte områdene.
I slike saker har vår rolle vært av veiledende karakter. Vi oppfatter
og opplever at de som har kontaktet oss, gir uttrykk for å være
tilfredse med de råd og anbefalinger vi gir.
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2016
ÅRSSTATISTIKK
Behandlede saker innen området lov- og organisasjon
Saksområder/emner

2016

2017

8

13

Gjenopptak av tidligere nedlagte idrettslag

2

4

Saker om sammenslåing av 2 eller flere
idrettslag

4

2

Avslag på søknad om opptak av nye idrettslag

6

7

Nedlagte, opphørte, utmelding og tap av
medlemskap for idrettslag

29

19

Endring av idrettslags medlemskap i idrettsråd

2

2

Navnesaker

1

3

Søknader om dispensasjon fra NIFs lov § 2 –
4 om kjønnsfordeling

5

1

Andre saker (årsmøteutsettelser / diverse org.
-søknader)

4

5

Medlemsundersøkelser i idrettslag

25

14

Undersøkelser tilknyttet vare- og tjenestemoms i idrettslag

16

15

Møter i organisasjonsledd

11

12

Opprettelse av nye særidrettsgrupper i
idrettslag

9

13

Nedlegging av særidrettsgrupper i idrettslag

9

15

Godkjente, oppdaterte og utstedte lover for
idrettslag

199

89

Godkjente og oppdaterte lover for idrettsråd

6

4

334

210

Opptak av nye idrettslag

Totalt antall behandlede saker

4.5.

Haugesund Karateklubb. Haugesund. Stiftet
11.11.2015.

2.6.

Håland’s Fønix Sykkelklubb. Time. Stiftet
31.03.2016.

9.6.

Haugaland Flyklubb. Haugesund. Stiftet
09.01.2015.
Gjenopptak av IL

Dato
8.6.

Bryne Bowlingklubb. Time. Stiftet
04.02.1997, nedlagt 09.02.2009.

10.6.

Stavanger Ninjutsuklubb. Stavanger. Stiftet
01.01.1994, nedlagt 05.05.2004.

Registrert sammenslåing av IL
Dato
21.6.

Spanne Rideklubb, Karmøy, vedtok
25.01.2016 sammenslåing med Hegren
Rideklubb, Tysvær, nåværende Indre
Haugaland Ryttersportklubb. Tysvær.

21.6.

Vindafjord og Etne Rideklubb, Vindafjord,
vedtok 01.05.2016 sammenslåing med
Hegren Rideklubb, Tysvær, nåværende Indre
Haugaland Ryttersportklubb. Tysvær.

5.7.

Egersund Bordtennisklubb vedtok 21.04.
2016 sammenslåing med Egersund Racketklubb, Eigersund.

15.11.

Godkjent endring av navn på IL
Dato

Videre følger oversikter for 2016 og 2017, over hvilke saker vi har
behandlet for de ulike idrettslagene, som er nevnt i matrisen over.

9.1.

Haugesund Klatreklubb bekreftet navnet som
riktig. Se årsmøteprotokoll 15.12.2015.

25.4.

KFUM-kameratene Haugesund vedtok på
årsmøtet 30.3.2016 navneendring til Haugesund Volleyballklubb KFUK-KFUM.

27.5.

Egersund Dykkerklubb vedtok 24.02.2016 og
29.04.2016 navneendring til Egersund
Undervannsklubb.

21.6.

Hegren Rideklubb, Tysvær vedtok 14.05.2016
navneendring til Indre Haugaland Ryttersportklubb.

22.7.

Randaberg Idrettslag turn vedtok 16.11.2015
endring av navn til Randaberg Idrettslag
Turnforening.

19.10.

Sokndal Enduro, cross og trial klubb, vedtok
12.02.2016 endring av navn til Dalane
Motorsportklubb.

2016
IDRETTSLAG
Opptak av nye IL
Dato
11.3.

Sandnes Øst Rugbyklubb. Sandnes. Stiftet
02.10.2015.

11.3.

Sandnes Disk Golfklubb. Sandnes. Stiftet
27.11.2015.

12.4.

Hafrsfjord Kunstløpklubb. Stavanger. Stiftet
19.01.2016.

21.4.

Bogafjell Innebandyklubb. Sandnes. Stiftet
09.11.2015.

29.4.

Sokndal Fly- og Heliklubb. Sokndal. Stiftet
07.10.2008.
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Sonkei Karateklubb, Sandnes, vedtok
06.06.2016 sammenslåing med Sandnes
Karateklubb, Sandnes, som videreføres.
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Registrert nedlegging / opphør / tap av medlemskap
/ utmelding i NIF
Dato
25.4.

Randaberg Skiklubb, Randaberg, vedtok
nedlegging av idrettslaget 16.03.2016.

28.4

Hinna og Omegn Dameturnlag, Stavanger,
stiftet 06.01.1969, vedtok nedlegging
24.04.2016.

30.11.

Grannes Aktivitetsklubb. Manglende
samordnet rapportering. Utmeldt av NIF.

07.12.

Bryne Basketballklubb. Time. Mangl. samord.
rapp. Tapt medlemskap.

07.12.

Jæren Biljardklubb. Time. Nedlagt og utmeldt
av NIF.

08.12.

Riska badmintonklubb. Mangl. samord. rapp.
Nedlagt.

08.12.

Jæren Handicapidrettslag. Hå. Mangl.
samord. rapp og svar på medlemsundersøkelse. Tapt medlemskap.

28.4.

Tuastad Orienteringslag, Karmøy, vedtok
nedlegging 26.04.2016.

10.6.

Universitetet i Stavanger Volleyballklubb,
Stavanger, vedtok nedlegging 06.11.2015.

20.12.

Egersund Bordtennisklubb vedtok 21.04.2016
nedlegging / (sammenslått med Egersund
Racketklubb).

Haugesund Kyokushin Karateklubb. Haugesund. Ikke frittstående. Mangl. Svar på
medl.-undersøk. . Tapt medlemskap.

21.12..

Stavanger Allmenne Ishockeyforening.
Medlemsundersøkelse ikke besvart. Tapt
medlemskap

21.12.

Haugesund MC-klubb. Haugesund. For få
medlemmer. Tapt medlemskap.

22.12.

Rappen Idrettslag. Stavanger.
Tapt medlemskap

5.7.

9.9.

Revheim Rugbyklubb. Stavanger. Tapt
medlemskap. pga. manglende samordnet
rapp. og manglende svar på medlemsundersøkelse 2016.

9.9.

Sauda Sportsdykkerklubb. Sauda. Vedtatt
nedlegging 10.08.2016.

15.9.

Stavanger Cricket Club. Stavanger. Tap av
medlemskap pga. manglende samordnet
rapp. 2016.

4.10.

Stavanger Terrengsykkelklubb. Stavanger.
Tapt medlemskap pga. manglende samord.
rapp. 2016.

5.10.

Innebandylaget for mosjonister. Stavanger.
Vedtatt nedlagt 04.09.2016.

6.10.

Stavanger Snowboardklubb. Stavanger. Tapt
medlemskap i NIF.

7.10.

Rolf Sportsklubben. Sandnes. Vedtatt nedlagt
og sendt utmelding til RIK 06.10.2016.

19.10.

Karmøy Sportsskyttere. Tapt medlemskap
22.07.2016.

25.10.

Vatne og Hana Idrettslag. Sandnes. Vedtatt
nedlagt 03.10.2016.

9.11.

Mariero Sportsklubb. Ikke respondert på
medlemsundersøkelse. Tapt medlemskap i
NIF 08.11.2016.

10.11.

Bokn Pistolklubb. Bokn. Manglende samordnet rapportering og «MUvar». Tapt
medlemskap i NIF

11.11.

Stavanger Revmatikerforening. Stavanger.
Mangl. samord. rapp. Ikke selveiende. Tapt
medlemskap.

16.11.

Stavanger & omegn Lerdueklubb. Gjesdal.
Ikke selveiende / Tapt medlemskap i NIF.

28.11

Stavanger-Rugier Ro- og Råseillag. Vedtatt
nedlegging 19.05.2016.

29.11.

Viking Hockey. Stavanger. Manglende
samord. rapp. Tapt medlemskap.
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Registrert endring av idrettslags medlemskap i
idrettsråd
Dato
16.2.

Isafold Islandshestforening vedtok 26.01.2016
overføring av medlemskapet fra Klepp til
Sandnes idrettsråd.

15.06.

Haugaland Håndballklubb, Karmøy, vedtok
18.11.2015 overføring av idrettslaget til
Tysvær idrettsråd.

Behandling av navnesaker
Dato
9.5.

sberetning 2016/17

Bogafjell Klatrelag søkte om å bli godkjent
som idrettslag og samtidig være undergruppe
av en eksisterende klatreklubb. Søknad avslått

2016
Behandling av søknader om dispensasjon fra NIFs
lov § 2-4 om kjønnsfordeling
Dato

5.10.

Innebandylaget For Pensjonister. Vedtatt
nedlagt 04.09.2016.

06.10.

Stavanger Snowboardklubb. Mangl. samord.
rapp. Tapt medlemskap.

18.2

Isafold Islandshestforening. Om kjønnssammensetningen i styret. Søknaden innvilget.

07.10.

19.2.

Stavanger Sykleklubb. Om representasjon på
særforbundsting. Søknaden avslått.

Rolf Sportsklubben. Sandnes. Vedtatt
utmelding av NIF.

19.10.

3.3.

Forus RC-klubb, om manglende kvinner i
styret. Søknaden innvilget.

Karmøy Sportsskyttere. Karmøy. Ikke
frittstående og selveiende. Tapt medlemskap.

09.11.

7.3.

Egersund Dykkerklubb, om representasjon på
særforbundsting. Søknaden avslått.

Mariero Sportsklubb. Ikke utlevert dokumenter. Tapt medlemskap.

10.11.

Bryne Turnlag om manglende valgbare
medlemmer til styret. Søknaden innvilget.

Bokn Pistolklubb. Mangl. samord. rapp. - ikke
utlevert dokumenter. Tapt medlemskap.

11.11.

Stavanger Revmatikerforening. Stavanger.
Ikke selveiende/frittstående. Tapt
medlemskap.

16.11.

Stavanger og Omegn Lerdueklubb. Gjesdal.
Ikke selveiende/frittstående. Tapt
medlemskap.

22.11.

Muskel Fotballklubb. Sandnes. Mangl.
samord. rapp. Opprettholder medlemskapet.

23.11.

Grannes Aktivitetsklubb. Mangl. Samord.
rapp. Vedtatt nedlagt.

29.11.

Viking Hockey. Stavanger. Mangl. samord.
rapp. Tapt medlemskap.

06.12.

Swingcats Danseklubb. Opprettholder
medlemskap. Ny kontroll 2017.

06.12.

Vaulali Trialklubb. Opprettholder
medlemskap. Ny kontroll 2017.

07.12.

Jæren Biljardklubb. Time. Nedlagt etter
samråd med idrettslaget.

07.12.

Bryne Basketballklubb. Time. Mangl. samord.
rapp. Tapt medlemskap.

08.12.

Riska Badmintonklubb. Sandnes. Mangl.
samord. rapp. Tapt medlemskap.

08.12.

Jæren Handicapidrettslag. Manglende
samord. rapp. Tapt medlemskap.

20.12.

Haugesund Kyokushin Karateklubb. Haugesund. Ikke frittstående. Tapt medlemskap.

21.12.

Stavanger Allmenne Ishockeyforening.
Stavanger. Mangl. samord. rapp. Tapt
medlemskap.

24.5.

Behandling av andre saker, søknader etc.
Dato
17.3.

Austrått Idrettslag søkte om utsettelse av
årsmøtet til april måned 2016. Innvilget.

17.3

Stavanger Nettball søkte om opptak som nytt
idrettslag i NIF. Ingen særforbund organiserte
denne idretten per denne dato. Søknaden
avslått inntil nettball blir tatt opp som egen
gren i et særforbund.

3.5.

Søknad om opptak av Paradis Fotballklubb,
Stavanger. Navnet avslått, da det allerede
finnes et IL med dette navnet, samt at det var
flere formelle feil i søknad og vedlegg.

10.10.

«Indøks Roklubb», Stavanger, avslag søknad
pga. formelle feil. RIK anbefalte å etablere
«klubben» som «gruppe» under Universitetet
i Stavanger IL, (UiSi), da de tilhørte UiSi.

24.5.

Bryne Turnlag om manglende valgbare
medlemmer til styret. Søknaden innvilget.

Ferdigbehandlede medlemsundersøkelser i
idrettslag
Dato
25.7.

Hålandslaget. Sola. «Fredet» i 2016. Ny
kontroll 2017.

9.9.

Sauda Sportsdykkerklubb. Sauda. Se «nedlagte idrettslag».

9.9.

Revheim Rugbyklubb. Stavanger. Se «nedlagte idrettslag».

27.9.

Dysjaland Idrettslag. Sola. Ny aktivitet.
Opprettholder medlemskap.

28.9.

Stavanger Cricketklubb. Stavanger. Se
«nedlagte idrettslag».

4.10.

Stavanger Terrengsykkelklubb. Stavanger.
Mangl. samordnet rapp. Tapt medlemskap.
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Kontroll av søknader fra idrettslag om vare- og
tjenestemomskompensasjon 2016
1 av de 16 idrettslagene fikk ikke refundert vare- og tjenestemomskompensasjon i 2016 på grunn av manglende regnskap for 2015.
Disse idrettslagene ble kontrollert for regnskapsåret 2015:
• Bogafjell idrettslag. Sandnes.
• Egersunds idrettsklubb. Eigersund.
• Figgjo Idrettslag. Sandnes.
• Frøyland Idrettslag. Klepp.

sberetning 2016/17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haugaland Danseklubb. Haugesund.
Haugaland Klatrelag. Haugesund.
Haugesund Amerikanske Fotballklubb. Haugesund.
Hjelmeland Idrettslag. Hjelmeland.
Midtbygdens Idrettslag. Strand.
NMK Vikedal. Vindafjord.
Preikestolen Golfklubb. Strand.
Randaberg Allianseidrettslag Volleyball. Randaberg.
Sandnes Sykleklubb. Sandnes.
Sandnes Idrettslag. Sandnes.
Sauda Skiskyttere. Sauda.
Viking Håndballklubb. Stavanger.
Møter i organisasjonsledd
Dato
26.1.

Norges Rugbyforbund arr. møte med
rugbyklubbene i Rogaland.

2.2.

Universitetet i Stavanger idrettslag/UiSi, og
idrettslagets organisasjon.

18.2.

Hafrsfjord Kunstløpklubb om søknad og
opptak som medlem i NIF.

25.4.

Haugesund Turnforening. Haugesund.
Vedtok 15.03.16 opprettelse av dansegruppe.

28.6.

Sandnes Skiskytterlag. Sandnes. Vedtok
26.05.16 gjennopptak av skigruppe.

5.7.

Egersund Racketklubb. Eigersund. Vedtok
08.06.16 opprettelse av bordtennisgruppe.

6.7.

Haugesund Tennisklubb. Haugesund. Vedtok
26.05.16 opprettelse av squashgruppe.

20.9.

Dirdal Idrettslag. Gjesdal. Vedtok 28.01.16
opptak av volleyballgruppe

26.9.

Bryne Triatlonklubb. Time. Vedtok 18.08.16
opptak av friidrettsgruppe.

13.10.

International school of Stavanger. Vedtok
26.09.16 opptak av svømmegruppe.

Registrering av nedlegging / passivisering / utmelding av grupper i idrettslag
Dato

1.3.

Cross Bowlingklubb. Om lov- og årsmøtesaker.

7.3.

Sviland Idrettslag. Sandnes. Vedtok nedlegging av sykkelgruppe 11.02.16.

1.3.

Rogaland Bowlingkrets. Forståelse av ulike
lovbestemmelser.

11.4.

Hana Idrettslag. Sandnes. Vedtok nedlegging
av volleyballgruppen 09.03.16.

12.5.

Sandnes Karateklubb og Sonkei Karateklubb i
Sandnes, om sammenslåing.

3.5.

Sunde Idrettslag. Stavanger. Vedtatt nedlegging av innebandygruppen 25.02.2015.

27.6.

Norges Skiskytterforbund og Rogaland
Skiskytterkrets om ulike lov- og organisasjonssaker.

27.5.

Kvitsøy Idrettslag. Kvitsøy. Vedtatt nedlegging av bordtennisgruppen 15.03.16.

17.6.

6.9.

International school of Stavanger. Om
idrettslagets organisasjon, plikter og rettigheter.

Haugaland Atletklubb. Vedtatt nedlegging av
håndbak-gruppe på årsmøtet 10.02.16.

27.6.

Universitetet i Stavanger Idrettslag/UiSi.
Nedlagt kickboxinggruppe.

29.9.

Voll Idrettslag. Klepp. Vedtok 25.02.2015 å
legge ned ishockeygruppen.

10.10.

Brusand Idrettslag. Hå. Vedtatt å legge ned
sykkelgruppe på årsmøtet 23.02.16.

10.10.

Brusand idrettslag. Hå. Vedtatt nedlagt
volleyballgruppe 28.02.11.

14.9.

Austrått idrettslags fotballavdeling om
nedlegging av fotballgruppen, og stiftelse av
nytt idrettslag, (Austrått fotballklubb)

6.10.

Søkere om gjenopptak av Viking bokseklubb,
møte med initiativtakere sammen med
Stavanger IR.

9.11.

Buøy Idrettslag. Om organisering av
idrettslaget.

GRUPPER I IDRETTSLAG
Registrering av nyopprettede grupper i idrettslag
Dato
8.3.

Master Team Svømmeklubb. Stavanger.
Vedtok 06.02.16 opprettelse av triathlongruppe.

17.3.

Midtbygdens Idrettslag. Strand. Vedtok
24.02.16 opprettelse av bandy/innebandygruppe.
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2016
Godkjente lover i idrettslag
Dato

11.4.

Hana Idrettslag, Sandnes.

7.6.

Haugaland Bueskytterklubb. Haugesund.

1.11.

Austrått Idrettslag. Sandnes.

9.6.

Haugaland Flyklubb. Haugesund.

2.3.

Avaldsnes Idrettslag. Karmøy

1.3.

Haugaland Golfklubb.

27.6.

Bjerkreim Idrettslag, Bjerkreim.

11.7.

Haugaland Håndballklubb. Tysvær.

29.4.

Bogafjell Innebandyklubb. Sandnes.

25.5.

Haugaland Taekwon-Do klubb. Haugesund.

9.5.

Bokn Sykkelklubb. Bokn.

1.11.

9.5.

Bokn Idrettslag. Bokn.

Haugesund Amerikanske Fotballklubb.
Haugesund.

12.5.

Brodd Badmintonklubb. Stavanger.

16.6.

Haugesund Badmintonklubb. Haugesund.

9.5.

Brodd Håndballklubb. Stavanger.

29.6.

Haugesund Basketballklubb. Haugesund.

30.5.

Brusand Turnforening. Hå.

24.6.

Haugesund Bowlingklubb. Haugesund.

8.6.

Bryne Bowlingklubb. Time.

4.7.

29.6.

Bryne Cykleklubb. Time.

Haugesund Idrettslag Orientering (Allianseidrettslag). Haugesund.

17.6.

Bryne Fotballklubb. Time.

9.6.

Haugesund Kajakklubb. Haugesund.

24.6.

Bryne Friidrettsklubb. Time.

4.5.

Haugesund Karateklubb. Haugesund.

2.9.

Bryne Triatlonklubb. Time.

7.6.

Haugesund Pistolklubb. Haugesund.

24.5.

Bryne Turnlag. Time.

8.6.

Haugesund Seilforening. Haugesund.

9.5.

Buøy Idrettslag. Stavanger

25.4.

9.5.

Bybergsanden Motorcrossklubb. Sola.

Haugesund Volleyballklubb KFUK-KFUM.
Haugesund

12.4.

Cross Bowlingklubb. Stavanger.

10.5.

Havhesten Undervannsklubb. Sola.

25.5.

Cross RC-klubb.

11.7.

Havørn Allianseidrettslag. Sola.

19.10.

Dalane Motorsportklubb. Sokndal.

11.7.

Havørn Idrettslag, Fotball (A-IL). Sola.

18.4.

Dirdal Idrettslag. Gjesdal.

11.7.

12.5.

Egersund Dykkerklubb. Eigersund.

Havørn Idrettslag, Gymnastikk- og Turnforening. (A-IL) Sola.

3.6.

Egersund Kyokushin Karateklubb. Eigersund.

25.5.

Heskestad Idrettslag. Lund.

3.6.

Egersund Racketklubb. Eigersund.

11.7.

Hinna Allianseidrettslag. Stavanger.

3.6.

Egersund Rugbyklubb. Eigersund.

7.6.

Hinna Idrettslag, Friidrett (A-IL). Stavanger.

9.5.

Egersund Seilforening. Eigersund.

27.5.

Egersund Undervannsklubb. Eigersund.

17.6.

Egersund Volleyballklubb. Eigersund.

3.6.

Eigersund helsesportlag. Eigersund.

2.3.

Falkeid Idrettslag. Tysvær.

25.5.

Faxi Islandshestforening.

8.9.

Finnøy Idrettslag. Finnøy.

27.5.

Fogn Idrettslag. Finnøy.

3.6.

Frisk Rideklubb. Karmøy.

23.5.

Friskis&Svettis Stavanger-Sandnes.
Stavanger.

24.6.

Gandsfjord Seilforening. Stavanger.

19.5.

Gausel Judoklubb. Stavanger.

12.5.

Gjesdal Dykkeklubb. Gjesdal.

6.1.

Gjesdal Skiskytterlag. Gjesdal.

27.4.

Hafrsfjord Kunstløpklubb. Stavanger.

7.6.

Hafrsfjord Pistolklubb. Stavanger.

1.4.

Hafrsfjord Turnforening. Stavanger.

Hjelmeland Idrettslag. Hjelmeland.

29.6.

Hommersåk Basketballklubb. Sandnes.

2.6.

Hovsherad Idrettslag, Lund.

20.6.

Hundvåg Håndballklubb. Stavanger.

8.6.

Hylsfjorden Idrettslag. Suldal.

8.6.

Hå Pistolklubb. Hå.

2.6.

Håland’s Fønix Sykkelklubb. Time.

23.5.

Idrettslaget Rival. Haugesund.

1.4.

Indre Haugaland Rideklubb. Tysvær.

13.10.

International School of Stavanger. Stavanger.

29.6.
4.7.
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Idrettslaget Sand. Suldal.

22.5.
1.6.

Frøyland Idrettslag. Time.

7.6.

29.6.

Isafold Islandshestforening. Sandnes.
Julebygda Idrettslag. Sandnes.
Jæren Golfklubb. Time.

30.3.

Jæren hang- og Paragliderklubb. Gjesdal.

29.6.

Jæren Microflyklubb. Klepp.

3.6.

Kampen Innebandyklubb. Stavanger.

26.4.

Karmøy Innebandyklubb. Karmøy.

9.6.

Karmøy Sportsdykkerklubb. Karmøy.

23.6.

Karmøy Svømmeklubb. Karmøy.
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20.6.

KFUM Håndball Stavanger. Stavanger.

13.6.

Sandnes Sportsdrillklubb. Sandnes.

29.6.

KFUM Stavanger – Volleyballklubb. Stavanger.

1.4.

Sandnes og Stavanger Vannskiklubb. Gjesdal.

25.5.

Sandnes Taekwon-Do Klubb. Sandnes.

9.6.

Klebe Sportsklubb. Klepp.

28.6.

Sandnes Volleyballklubb. Sandnes.

25.5.

Klepp Cykle club. Klepp.

22.5.

Sandnes Øst Rugbyklubb. Sandnes.

1.6.

Klepp Ishockeyklubb. Klepp.

30.5.

Sandved Turn. Sandnes.

3.6.

Klepp Karateklubb. Klepp.

29.6.

Siddis Badmintonklubb. Stavanger.

24.6.

Klepp Volleyballag. Klepp.

29.6.

Siddis Sportsklubb. Stavanger.

29.6.

Kolnes Rytterklubb. Sola.

13.5.

Siddis Trim- og Turnforening. Stavanger.

3.6.

Kopervik Pistolklubb. Karmøy.

23.6.

Skipper Worse Sport. Stavanger.

9.6.

Kopervik Volleyballklubb. Karmøy.

1.4.

Skjold Idrettslag. Tysvær.

25.5.

Kvitsøy Idrettslag. Kvitsøy.

21.6.

Skudenes Pistolklubb. Karmøy.

1.6.

Lund Kjøre- og Rideklubb. Lund.

13.6.

Skudenes Rytterklubb. Karmøy.

1.11.

Mastra Idrettslag. Rennesøy.

29.6.

Skudenes Turnforening. Karmøy.

8.3.

Master Team Svømmeklubb. Stavanger.

20.6.

Skåra Rideklubb. Eigersund.

28.6.

Moi Idrettslag. Lund.

29.4.

Sokndal Fly- og Heliklubb. Sokndal.

22.11.

Muskel Fotballklubb. Sandnes.

13.6.

Sokndal Idrettslag. Sokndal.

10.6.

Nesflaten Idrettslag. Suldal.

31.3.

NMK Haugaland. Haugesund.

24.6.

Sola Idrettslag Turn. Sola.

9.6.

Oltedal Fotballklubb. Gjesdal.

23.5.

Sola Pistolklubb. Sola.

27.6.

Orre Idrettslag. Klepp.

30.5.

Sola Rideklubb. Sola.

1.6.

1.7.

Sola Golfklubb. Sola.

Orstad idrettslag. Klepp.

1.6.

Sola Svømmeklubb. Sola.

28.9.

Plogen Skiklubb. Haugesund.

13.6.

Sola Undervanns- og Fridykkeklubb. Sola.

8.4.

Randaberg Allianseidrettslag Fotball.
Randaberg.

4.7.

Solastranden Golfklubb. Sola.

2.5.

Randaberg Allianseidrettslag Volleyball.
Randaberg.

3.6.

Soma Ryttersportklubb. Sandnes.

20.5.

Sportsklubben Djerv 1919. Haugesund.

13.6.

Sportsklubben Nord. Karmøy

13.6.

Stavanger Døves Idrettsforening. Stavanger.

15.6.

Stavanger Fallskjermklubb. Stavanger.

13.6.

Stavanger Fekteklubb. Stavanger.

6.7.

Stavanger Golfklubb. Stavanger, oppdatert
lovens § 4 den 23.9.16.

29.4.

Stavanger Idrettsforening Allianseidrettslag
Håndball. Stavanger.

1.7.

Randaberg Golfklubb. Randaberg.

31.5.

Randaberg Håndballklubb. Randaberg.

27.5.

Randaberg Karateklubb. Randaberg.

20.6.

Randaberg Sykkelklubb. Randaberg.

10.6.

Rappen Idrettslag. Stavanger.

1.6.

Rennesøy Basketballklubb. Rennesøy.

20.5.

Rennesøy Fotballklubb. Rennesøy.

20.5.

Riska Håndballklubb. Sandnes.

14.10.

Stavanger Ju Jitsu klubb. Stavanger

13.6.

Riska Fotballklubb. Sandnes.

20.6.

Stavanger Kajakklubb. Stavanger.

10.6.

Riska Motorsykkelklubb. Sandnes.

13.6.

Stavanger Karateklubb. Stavanger.

8.3.

Riska Rideklubb. Sandnes.

3.6.

Stavanger Miniatyrskytterlag. Stavanger.

29.6.

Rogaland Rideklubb. Stavanger. Oppdatert
lov 24.11.16.

10.6.

Stavanger Ninjutsuklubb. Stavanger,

10.6.

Ryfylke Modellflyklubb. Hjelmeland.

18.5.

Stavanger Orienteringsklubb. Stavanger.

3.6.

Sande Svømmeklubb. Sola.

24.6.

Stavanger Pistolklubb. Stavanger.

3.6.

Sandnes Svømmeklubb. Sandnes.

29.3.

Sandnes Atletklubb. Sandnes.

15.3.

Sandnes Disk Golfklubb. Sandnes.

8.4.

Sandnes Håndballklubb. Sandnes.

23.5.

Sandnes Idrettslag. Sandnes.
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7.9.

Stavanger Road Racing.

27.5.

Stavanger Roklubb. Stavanger.

3.6.

Stavanger Stupeklubb. Stavanger.

22.4.

Stavanger Sykleklubb. Stavanger.

15.6.

Stavanger Undervannsgruppe. Stavanger.
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2016

2017
IDRETTSLAG

16.9.

Straen Volleyballklubb. Stavanger.

28.6.

Strand Hestesportklubb. Strand.

29.6.

Suldal Idrettslag. Suldal.

28.6.

Suldal Orienteringslag. Suldal.

15.6.

Sviland Idrettslag. Sandnes.

29.6.

Svithun Biljardklubb. Stavanger.

29.6.

Tasta og Omegn Sykkelklubb. Stavanger.

28.6.

Tasta Turn. Stavanger.

28.6.

Tau Turn. Strand.

15.6.

Time Pistolklubb. Klepp.

1.4.

Tysvær kano- og Kajakklubb. Tysvær.

3.6.

Tysvær Trialklubb. Tysvær.

24.5.

Tysvær Vektløfterklubb. Tysvær.

Opptak av nye idrettslag
Dato
4.1.

Haugesund Aikidoklubb. Haugesund. Stiftet
09.09.2008.

4.1.

Nordvegen Leirdueklubb. Karmøy. Stiftet
30.11.2016.

3.3.

Gausel Bokseklubb. Stavanger. Stiftet
22.10.2016.

7.3.

Stavanger Leirdueklubb. Stavanger. Stiftet
18.01.2017.

27.4.

Skudeneshavn Bueskytterklubb. Karmøy.
Stiftet 30.03.2017.

Vassøy Idrettslag. Stavanger.

20.6.

Sola Havpadleklubb. Sola. Stiftet 20.04.2017.

27.6.

Varhaug Idrettslag. Hå.

20.6.

30.5.

Vatne og Hana Idrettslag. Sandnes.

Stavanger Sabelklubb. (Fekting) Stavanger.
Stiftet 26.04.2017.

13.6.

Vigrestad Sykkelklubb. Hå.

23.6.

Bokn Taekwon-Do klubb. Bokn. Stiftet
25.02.2016.

1.6.

26.4.

Viking Fotballklubb. Stavanger.

16.11.

Viking Håndballklubb. Stavanger.

29.6.

Vindafjord Idrettslag. Vindafjord.

13.6.

Voll Idrettslag. Klepp.

1.4.

Våganes Fotballklubb. Sola.

22.6.

Vågen Håndballklubb. Sandnes.

2.6.

Ølen Idrettslag. Vindafjord.

1.6.

Åkra Idrettslag. Karmøy.

27.6.

7.7.

Ålgård Rideklubb. Gjesdal.

Stavanger Freestyledisco klubb. Stavanger.
Stiftet 11.06.2017.

22.11.

Stavanger Disksportklubb. Stavanger. Stiftet
26.10.2017

13.12.

Time Sportskytterklubb. Time. Stiftet
17.10.2017.

15.12.

Karmøy Budokan Klubb. Karmøy. Stiftet
23.11.2017.

18.12.

Nærbø Makotokai Kampsportklubb. Hå.
Stiftet 01.09.2017.

Gjenopptak av idrettslag

IDRETTSRÅD

Dato
Godkjente lover

6.4.

Dato
1.7.

Vindafjord Idrettsråd.

11.3.

Sola Idrettsråd.

30.5.

Klepp Idrettsråd.

20.4.

Haugesund Idrettsråd.

29.6.

Sandnes Idrettsråd.

8.9.

Stavanger idrettsråd.
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Stavanger Terrengsykkelklubb. Stavanger.
Stiftet 22.11.09.Tapt medlemskap 04.10.16.
Gjenstiftelsesmøte 22.3.17.

17.11.

Stavanger Miniatyrskytterlag, Stiftet
28.02.1937. Tap av medlemskap 07.06.2017.
Gjenopptatt 17.11.2017.

29.11.

Hundvåg Cheerleading Idrettslag. Stiftet
06.09.2012. Tapt medlemskap 04.07.2017.

01.12.

Viking Bokseklubb. Stavanger. Stiftet
10.08.1899. Nedlagt 25.11.2009. Gjenstiftet
17.02.2017.
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Registrert sammenslåing av idrettslag

9.6.

Øvre Steinar Fotballklubb. Stavanger. Stiftet
10.11.2008. Tapt medlemskap 09.06.17.

13.6

Hafrsfjord Kunstløpklubb. Stavanger. Stiftet
19.01.2016. Tapt medlemskap 13.06.17.

14.6.

Karmsund Fluefiskeforening. Haugesund.
Stiftet 04.12.2014. Opphør 14.06.2017.

16.06.

Suldal Motorsportklubb. Suldal. Stiftet
04.02.2016. Tapt medlemskap 16.06.2017.

22.6.

Hook Bowlingklubb. Stavanger. Stiftet
22.06.1966. Tapt medlemskap 22.06.2017.

Dato
6.6.

24.11.

Stavanger Baseball- og Softballklubb,
Stavanger, vedtok 10.02.2016 sammenslåing
med Sola Baseballklubb, Sola, som viderefører medlemskapet i NIF.
Tysvær Sportsdykkerklubb, Tysvær, vedtok
08.03.2017 sammenslåing med Slettaa
Dykkerklubb, Haugesund, som viderefører
medlemskapet i NIF.

4.7.
Avslag søknad opptak som idrettslag i NIF
Dato
9.3.

Hundvåg Basketballklubb. Stavanger.
Oppfyller ikke vedtatt krav i tingdokument fra
Norges Basketballforbund.

22.3.

Sauda Makotokai karateklubb. Sauda. Ikke
godkjent som frittstående og selveiende
idrettslag i Sauda IL, men må behandles som
gruppe.

3.4.

Skudenes Bueskyttere. Karmøy. Ikke godkjent
navn med mer.

4.4.

Viking Bokseklubb. Stavanger. Ikke oppfylt
krav til å være idrettslag.

4.5.

ITF Rogaland Taekwon-Do klubb. Bokn. Ikke
godkjent navn og andre mangler ved søknad.

31.5.

Bokn Taekwon-Do klubb. Bokn. Ikke godkjent
dokumentasjon for søknad.

11.12.

Stavanger Stars Cricketklubb. Ikke godkjent
navn og søknad.

R egistrert nedlegging / opphør / tap av medlemskap
/ utmelding i NIF
Dato
11.1.

Egersund Judoklubb. Eigersund. Stiftet
06.12.2013. Vedtatt nedlagt 02.01.2017.

25.4.

Sola Rideklubb. Sola. Stiftet 19.11.2011.
Vedtatt nedlagt 10.12.2016 og 09.01.2017.

7.6.

Stavanger Miniatyrskytterlag. Stavanger.
Stiftet 28.02.1937. Tapt medlemskap
07.06.17.

7.6.

Bokn Kjøre- og rideklubb. Bokn. Stiftet
16.10.1996. Vedtatt nedlagt 09.03.2017.

8.6.

Ålgård Cykleklubb. Gjesdal. Gjesdal. Stiftet
10.11.2012. Tapt medlemskap 08.06.13.

9.6.

Stavanger Titan Fotballklubb. Stavanger.
Stiftet 2.1.2010. Tapt medlemskap
09.06.2017.

9.6.

Ølen Trialklubb. Vindafjord. Stiftet
24.02.2003. Vedtatt nedlagt 08.06.2017.
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Hundvåg Cheerleading idrettslag. Stavanger.
Stiftet 06.09.2012. Tapt medlemskap
04.04.2017.

22.9.

Orstad Modellflyklubb. Klepp. Stiftet
03.12.2013. Nedlagt 22.09.2017.

02.11.

Dysjaland idrettslag. Sola. Stiftet 09.04.2008.
Tapt medlemskap 17.02.2015.

20.11.

Vågen Håndballklubb. Sandnes. Stiftet
18.03.2013. Vedtatt nedlagt 14.11.2017.

20.11.

Stavanger Storm Lacrosseklubb. Stavanger,
Stiftet 02.05.2010. Vedtatt nedlagt 12.11.17.

15.12.

Krokhøl Innebandyklubb. Strand. Stiftet
15.11.2011. Tapt medlemskap 14.12.2017.

22.12.

Randaberg Innebandyklubb. Randaberg.
Stiftet 19.04.1994. Vedtatt nedlagt 16.11.2017.

Godkjent endring av navn på idrettslag
Dato
19.5.

Brodd Fotballklubb, Stavanger, vedtok, på
årsmøtet 15.03.2017 navneendring fra
Idrettslaget Brodd.

8.12.

Cccb Stavanger Caporeira Klubb avslått, da
godkjent navn er Stavanger Capoeira Klubb.

8.12.

Bujinkan Dojo Norway avslått, da godkjent
navn er Stavanger Ninjutsuklubb.

Registrert endring av idrettslagets medlemskap i
idrettsråd
Dato
2.3.

Jæren Mikroflyklubb vedtok 22.02.2017
endring av medlemskap fra Klepp til Hå
idrettsråd.

18.5.

Time Pistolklubb vedtok 10.02.2016 endring
av medlemskap fra Time til Klepp idrettsråd.

Behandling av søknader om dispensasjon fra NIFs
lov § 2-4 om kjønnsfordeling
Dato
22.3
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Stavanger Kunstløpklubb. Stavanger.
Innvilget.

2017
•
•
•
•
•

Oversendte saker fra RIK til NIF ved Lovsaker
Dato
27.4.

Hundvåg Basketballklubb. Anket RIKs vedtak
om nekt av opptak. Lovsaker opprettholdt
RIKs avslag i brev av 27.04.2017.

Sportsklubben Jarl, Stavanger.
Stavanger Fekteklubb. Stavanger.
Straen Gymnastikk- og Turnforening, Stavanger.
Vaulali Trialklubb, Strand.
Viking Stavanger Håndballklubb. Stavanger.

Deltakelse på møter i organisasjonsledd
Dato

Søknad om utsettelser av årsmøter til etter utgangen
av mars 2017
Dato
20.2.

Forus og Gausel Ishockeyklubb.

23.2.

Sandnes Casting klubb. Sandnes

1.3.

Gjesdal Idrettslag. Gjesdal.

3.3.

Hommersåk Sykkelklubb. Sandnes.

Ferdigbehandlede medlemsundersøkelser i
idrettslag
Dato
6.6.

Stavanger Soft- og Baseballklubb. Stavanger.

7.6.

Stavanger Miniatyrskytterlag. Stavanger.

9.6.

Ølen Trialklubb. Vindafjord.

13.6.

Hafrsfjord Kunstløpsklubb. Stavanger.

22.6.

Hook Bowlingklubb. Stavanger.

27.6.

Bogafjell Innebandyklubb. Sandnes.

4.7.

Hundvåg Cheerleading Idrettslag. Stavanger.

15.9.

Suldal Pistolklubb. Suldal.

22.9.

Orstad Modellflyklubb. Klepp.

13.10.

Rosseland Ballklubb. Time.

2.11.

Dysjaland Idrettslag. Sola.

20.11.

Vågen Håndballklubb. Sandnes.

14.12.

Krokhøl Innebandyklubb. Strand.

18.12.

Randaberg Innebandyklubb. Randaberg.

04.5.

Stavanger Cricketklubb, om eventuell søknad
om gjenopptak som idrettslag.

1.6.

Møte om stiftelse av ny Freestyledisco klubb i
Sandnes.

2.6.

Bokn Taekwon-Do Klubb. Møte ad. RIKs
avslag på opptak i brev av 31.5.2017.

22.6.

Møte om stiftelse av ny cricketklubb i
Stavanger.

26.6.

Møte ad stiftelse av freestyleklubb i Sandnes.

26.6

Møte med Bogafjell Innebandyklubb ifm.
medlemsundersøkelse 2017.

6.7.

Møte om oppstart av ny fotballklubb i
Stavanger.

21.9.

Møte om stiftelse av ny fotballklubb i
Stavanger, hovedsakelig polakker.

25.9.

Møte om gjenopptak av Stavanger miniatyrskytterlag. Paradis i Stavanger.

27.11.

Ekstraordinært årsmøte i Sandnes Idrettsråd.
Bogafjellhallen, Sandnes.

28.11

Møte sammen med Norges Danseforbund på
Bryne om opptak av «Huset på Jæren» /
Line-Dance.

11.12.

Ekstraordinært årsmøte i Time Pistolklubb.
Klepp.

Kontroll av søknader fra idrettslag om vare- og tjenestemomskompensasjon oktober 2017
Kilde: NIFs e-post til idrettskretser av 04.10.17. Svarfrist fra IL 12.
og 20.10.2017.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bogafjell Idrettslag, Sandnes.
Haugesund Svømmeklubb, Haugesund.
Klepp Volleyballklubb. Klepp.
Krokhøl Innebandyklubb. Strand.
Avslag grunnet manglende innsendte dokumenter.
NMK Vikedal, Vindafjord.
Nord-Karmøy Rideklubb. Karmøy.
Riska Svømmeklubb, Sandnes.
Sandnes Judoklubb. Sandnes.
Sauda Turnforening. Sauda.
Sentrum Karateklubb. Haugesund. Avslag grunnet
manglende innsendte dokumenter. NIF godkjente
i ettertid idrettslaget som stønadsberettiget.
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GRUPPER I IDRETTSLAG
Registrering av opprettelse / opptak av nye grupper i
idrettslag
Dato

1.6.

Finnøy Idrettslag. Finnøy. Vedtok 30.5.2017
nedlegging av håndballgruppen.

1.6.

Finnøy Idrettslag. Finnøy. Vedtok 30.5.2017
nedlegging av volleyballgruppen.

4.10.

Forus og Gausel Idrettslag, Stavanger. Vedtok
opprettelse av sykkelgruppe 15.03.2017.

Sandnes & Gjesdal Handicapidrettslag.
Sandnes. Vedtatt nedlagt volleyballgr.
02.04.17.

5.10.

29.3.

Fiskå idrettsforening, Strand. Vedtok opprette
friidrettsgruppe 30.01.2017.

Vassøy Idrettslag. Stavanger. Vedtatt
nedlegging av volleyballgruppe 14.02.17.

5.10.

6.4.

Mastra Idrettslag. Rennesøy. Vedtok å
opprette turngruppe 14.3.16.

Vassøy Idrettslag. Stavanger. Vedtatt
nedlegging av innebandygruppe 14.02.17.

21.12.

9.5.

Kvitsøy Idrettslag. Kvitsøy. Vedtok å opprette
friidrettsgruppe 15.03.2017.

Universitetet i Stavanger idrettslag. Vedtok
16.10.17 nedlegging av kitegruppe.

21.12.

16.5.

Sportsklubben Vedavåg Karmøy. Vedtok
25.10.2016 opprettelse av skigruppe.

Universitetet i Stavanger idrettslag. Vedtok
16.10.17 nedlegging av dykkergruppe

21.12.

12.6.

Skudenes Ungdoms- og idrettslag. Karmøy.
Vedtok 16.03.17 opptak av badmintongr.

Universitetet i Stavanger idrettslag. Vedtok
16.10.17 nedlegging av squashgruppe.

28.6.

Varhaug Idrettslag. Hå. Vedtok 20.2.17
opprette badmintongruppe.

23.3.

Stavanger Døves Idrettsforening. Stavanger.
Vedtok opprette friidrettsgruppe 08.03.2017.

27.3.

Godkjenning av lover for IDRETTSLAG
Dato
23.6.

Bokn Taekwon-Do klubb. Bokn.

19.5.

Brodd Fotballklubb Stavanger. Navneendring
fra Idrettslaget Brodd.
Brusand Idrettslag. Hå. Oppdatert stiftelsesdato.

26.6.

Buøy Idrettslag. Stavanger. Vedtok 15.08.17
opprettelse av basketballgruppe.

31.10.

Universitetet i Stavanger idrettslag. Vedtok
16.10.17 opptak av tennisgruppe.

2.5.

04.12.

Universitetet i Stavanger idrettslag. Vedtok
16.10.17 opptak av Ishockey-gruppe

28.4.

Bryne Symjeklubb. Time.

21.12

Universitetet i Stavanger idrettslag. Vedtok
16.10.17 opptak av boksegruppe.

24.5.

Cross Bowlingklubb. Stavanger.

5.4.

Egersund Golfklubb. Eigersund.

22.12.

Sauda Turnforening. Sauda. Vedtok
27.09.2017 opptak av kampsportgruppe.

Passivisering av nedlagte grupper i idrettslag
Dato
22.2.

Suldal idrettslag. Suldal. Vedtok 22.03.2015
nedlegging av volleyballgruppen.

24.3.

Orstad Idrettslag. Klepp. Vedtok 22.02.2017
nedlegging av cheerleadinggruppen.

24.3.

Tasta Turn. Stavanger. Stavanger. Vedtok
16.02.2017 nedlegging av dansegruppen.

15.5.

Øyane Idrettslag. Stavanger. Vedtok
20.02.2017 nedlegging av trampett/gym./
turngr.

18.5.

Vaulen idrettslag. Stavanger. Vedtok
07.03.2017 nedlegging av turngruppen.

22.5.

Julebygda Idrettslag. Sandnes. Vedtok
21.02.2017 nedlegging av håndballgruppen.

22.5.

Julebygda Idrettslag. Sandnes. Vedtok
21.02.2017 nedlegging av innebandygruppen.
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2.5.

Egersund Svømmeklubb. Eigersund.

4.11.

Eiger Fotballklubb. Eigersund.

2.5.

Fogn idrettslag. Finnøy.

8.5.

Friskis&Svettis Tysvær. Tysvær.

3.3.

Gausel Bokseklubb. Stavanger.

4.1.

Haugesund Aikidoklubb. Haugesund.

9.1.

Haugesund Turnforening. Haugesund.

6.1.

Helleland Idrettslag. Eigersund.

9.5.

Hinna Idrettslag Håndball Allianseidrettslag.
Stavanger.

11.5

Hinna Idrettslag Fotball Allianseidrettslag.
Stavanger.

29.11.

Hundvåg Cheerleading Idrettslag. Stavanger

2.5.

Idrettslaget Havdur. Sola.

2.5.

Idrettslaget Skjalg. Stavanger.

10.1.

Idrettslaget Skjoldar. Vindafjord.

11.1.

Ishockeyklubben Stavanger. (KL11030143)
Stavanger.

3.5.

Jelsa Idrettslag. Suldal.

7.3.

Jæren Microflyklubb. Hå.
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2017
2.5.

Jørpeland Pistolklubb. Strand.

3.4.

Stavanger Terrengsykkelklubb. Stavanger.

15.12.

Karmøy Budokan Klubb. Karmøy.

10.1.

Stavanger Turnforening. Stavanger.
Stegaberg Idrettslag. Tysvær.

3.5.

Karmøy Freestyleklubb. Karmøy.

4.1.

12.5.

Karmøy Svømmeklubb. Karmøy.

22.9.

Suldal Pistolklubb. Suldal.

30.3.

Klepp Ishockeyklubb. Klepp.

11.1.

Sunde Idrettslag. Stavanger.

29.11.

Kopervik Idrettslag. Karmøy.

6.4.

SwingCats Danseklubb.

3.5.

Nedstrand Idrettslag.

7.3.

Sørmarka Curlingklubb. Stavanger.

9.3.

Nord-Karmøy Rideklubb. Karmøy.

8.3.

Tasta Idrettslag. Stavanger.

4.1.

Nordvegen Leirdue Klubb. Karmøy.

13.12.

Time Sportskytterklubb. Time.

18.12.

Nærbø Makotokai Kampsportklubb. Hå

10.1.

Vardeneset Ballklubb. Stavanger.

10.1.

Nærbø Sykleklubb. Hå.

14.9.

Viba Rideklubb, Time.

16.11..

Nærbø Symjeklubb. Hå.

30.11.

Viking Bokseklubb. Stavanger

27.4.

Preikestolen Golfklubb. Strand.

3.1.

Vindafjord Orienteringslag. Vindafjord.

11.5.

Randaberg Allianseidrettslag Svømming.
Randaberg.

3.1.

Øyane Idrettslag. Stavanger.

24.3.

Randaberg Håndballklubb. Randaberg.

8.5.

Randaberg Tennisklubb. Randaberg.

21.3.

Riska Svømmeklubb. Sandnes.

29.3.

Rogaland Rideklubb. Stavanger.

4.5.

Sandnes & Gjesdal Handicapidrettslag.
Sandnes.

29.3.

Sandnes og Stavanger Vannskiklubb.

3.5.

Sandnes Pistolklubb. Sandnes.

16.6.

Sandnes Skiskytterlag. Sandnes.

Dato

24.4.

Sandnes Sykleklubb. Sandnes.

27.11.

Sauda Pistolklubb. Sauda.

27.4.

Skudeneshavn Bueskytterklubb. Karmøy.

26.4.

Skåra Rideklubb. Eigersund.

28.3.

Sokndal Turnforening. Sokndal.

4.5.
20.6.

Godkjente lover i IDRETTSRÅD
24.3.

Hå idrettsråd.

4.5.

Karmøy idrettsråd.

4.5.

Suldal Idrettsråd.

27.11.

Sola Badmintonklubb. Sola.
Sola Havpadleklubb. Sola.

4.5.

Sportsklubben Vard Haugesund. Haugesund.

5.1.

Sportsklubben Vedavåg Karmøy. Karmøy.

14.9.

Sportsklubben Jarl, Stavanger. Stavanger.

10.1.

Stavanger Bowlingklubb. Stavanger.

4.5.

Stavanger Cheersportklubb. Stavanger.

22.11.

Stavanger Disksportklubb. Stavanger.

7.7.

Stavanger Freestyledisco klubb. Stavanger.

13.3.

Stavanger Idrettsforening Allianseidrettslag
Håndball. Stavanger.

3.5.

Stavanger Kunstløpklubb. Stavanger

7.3.

Stavanger Leirdueklubb. Stavanger.

17.11.

Stavanger Miniatyrskytterlag. Stavanger.

23.11.

Stavanger Roadracing. Stavanger.

20.6.

Stavanger Sabelklubb. Stavanger.

9.1.

Stavanger Seilforening. Stavanger.
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Idrettsrådet i Sandnes.

KOMMUNIKASJON

RIK og OLT Sørvest har hver sin internettside.
Avdelingene betjener sine egne facebook-sider.

Kommunikasjonsarbeidet i RIK skal være med på å
synliggjøre våre mål og bedre rammevilkårene til
idretten i Rogaland.

Facebook har i perioden vært den viktigste nyhetskanalen for RIK.
Ved årsskiftet hadde vi 2095 følgere.

Vi har i denne perioden satset enda mer målrettet på plattformene
hvor målgruppene til idretten befinner seg i sosiale medier. De
fleste medlemmene i idretten er godt kjent i sosiale medier, og vi
er nå enda mer målbevisst med vår kommunikasjon for å nå ut til
våre medlemmer i sosiale medier. Digital samhandling har bidratt
til at vi som organisasjon har fått informert flere medlemmer enn
tidligere om våre kurs, aktiviteter, viktig informasjon og kunnskap
til idrettslagene i Rogaland med mer.
RIK har et beskjedent markedsføringsbudsjett, og har i perioden
kombinert det personlige møtet med organisasjonsleddene våre
og med sosiale medier.
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RIK er fortsatt aktivt til stede på facebook med egen side for
”TMT”, Talenter mot toppen, toppidrettsutøvere på St. Svithun
vgs og Jåttå vgs., Folkepulsen og Funkis fotball- og håndball
i tillegg til hovedsiden for RIK.
Via facebook promoterer vi kurs, aktiviteter m.m. Etablering av
facebook, twitter og instagram sider med hyppig aktivitet
supplerer aktiviteten til nettsiden vår.
Internett og epost er fortsatt nødvendig, men det er krevende å nå
gjennom de “filtrene” som finnes. Det kan være feil epost-adresser, mottakere som ikke formidler videre informasjon til idrettslagets medlemmer. Det siste er en utfordring for oss, men via
sosiale medier tas de nødvendige “grepene” for å minimere dette.
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SAMHANDLING
OG REGIONAL
KUNNSKAP ER
NØKKELEN

Staben i Olympiatoppen Sørvest og RIK sammen med gode hjelpere like før spesialutgaven av Nordsjørittet 2017.

Folkepulsen ble etablert i 2009, og har siden den gang årlig utbetalt midler til gode prosjekter i idrettslag som ønsket
å gjøre en ekstra innsats for de som ikke naturlig finner veien til idrettslagene.
Det hele kom i stand gjennom en avtale mellom Rogaland
fylkeskommune (RFK/fylket), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland
idrettskrets (RIK).
Mål
”Målet er at idretten gjennom prosjektet skal ta større ansvar i
arbeidet for en bedre folkehelse, og i praksis vise idrettens viktige
betydning i dette arbeidet”.
Målgrupper for prosjekter/tiltak
• Inaktive unge og voksne
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Nye landsmenn og - kvinner
Strategi
“Vi skal opprette lokale formelle samhandlingsavtaler mellom
idrettsrådene i kommunene hvor vi stiller med halve finansieringen mot at kommunene stiller med den andre halvparten av
midlene som deretter blir satt inn i skriftlige avtaler mot motiverte idrettslag som ønsker å utvikle nye tilbud til målgruppene,
basert på de kommunale utfordringsbildene.”
Totalt har Folkepulsen modellen tildelt motiverte idrettslag som
har gitt tilbud om økt fysisk aktivitet til våre målgrupper rundt 16,
5 millioner kroner i perioden 2009 - 2017
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I takt med økt oppmerksomhet og større etterspørsel søkte vi også
støtte fra stiftelser. Både Sparebankstiftelsen SR-Bank og
Gjensidigestiftelsen har gått inn med midler til vår satsing.
Sparebankstiftelsen SR-Bank har gitt støtte fire ganger. Gjensidigestiftelsen har gitt oss en treårig støtte fra 2015-2017. Høsten
2017 fikk vi tilsagn om støtte fra Ekstrastiftelsen i tre år (20172019)
Metode
Sammen kryssfinansierer eierne midler - som igjen blir kryssfinansiert av kommuner og særforbund. Folkepulsen bringer
sammen parter som har sammenfallende interesse i å skape mer
og/eller ny fysisk aktivitet for målgruppene; nye landsmenn,
mennesker med nedsatt funksjonsevne og inaktive eldre
(etterhvert ble sistnevnte målgruppe dreid mot inaktive unge).
Utgangspunktet den gang, som nå, var at idrettens regionale
kunnskap om kapasiteter i idretten sammen med kommunenes
kunnskap om utfordringsbilder i den enkelte kommune, og at
økonomiske spleiselag gir større muligheter for å oppnå bedre
resultater sammen - enn hva vi kan hver for oss. Dermed får alle
partene mer aktivitet for pengene.
Sist, men ikke minst, har vi etablert/styrket arrangementer for
målgruppen for å styrke rekruttering og synligheten av at det lar
seg gjøre å øke aktiviteten for målgruppene. Og at det finnes en
rekke tilbud – for den som vil.
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Folkepulsen sin metode forutsetter at vi driver ulike fysiske
aktiviteter i samarbeide med idrettsrådene og særkretser/
særforbundene ut i fra ulike behov. Noe som gjør det mer
krevende å kommunisere, men likevel etter vår mening er riktig.
Kort fortalt
• RIK/Folkepulsen driver markedsarbeid for å stimulere til, og
dekke etterspørsel fra rundt 900 idrettslag, 22 idrettsråd og
25 særkretser i fylket.
• Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser
i fylket med deres respektive kommuner og særforbund.
• Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen,
idrettsråd og kommuner og/eller mellom Folkepulsen,
særkretser og deres respektive særforbund. (spleiselaget)
• Disse partnerne tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte
til tiltak som skaper økt aktivitet for en, eller flere av
Folkepulsens målgrupper.

For 2016 og 2017 hadde vi særforbundsavtaler med fotball,
håndball, judo, kjelkehockey og innebandy. Sent i 2017 skrev vi
også avtale med dans og gym og turn som går inn i 2018.
Til sammen har det vært med i overkant av 4 000 deltakere på
jevnlig trening i regi av de involverte idrettslagene.
Synlighets og rekrutteringsarrangementer
Lav terskel idrettsarrangement hvor særidrettene kan rekruttere
til de av dere idrettslag som gir tilbud til målgruppene samt
idrettslag som allerede er støttet av Folkepulsen. Folkepulsen har i
løpet 2016 og 2017 arrangert selv eller vært involvert i følgende
synlighets og rekrutteringsarrangementer:
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi og budsjetter
• Folkepulsen distribuerer totalt 2,1 millioner kroner ut
i prosjekter i 2016 og 2017. Dette beløpet dobles via våre
spleiselags-avtaler og gir 4,2 millioner kroner til fordeling
blant motiverte idrettslag i Rogaland
• Vår ambisjon ut i fra behovene vi ser i dag er å øke dette til
6,4 millioner kroner.
Hvorfor?
• Folkehelseutfordringer: “sitting is the new smoking”, lettere
psykiske lidelser, eldrebølge, arbeidsledige og livsstilssykdommer
• Folkepulsen stimulerer idrettslag til å tilby fysisk aktivitet for
målgrupper som tradisjonelt ikke finner veien til idrettslagene.
• Folkepulsen er idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland.
• Bidrar til tverrfaglig samarbeid og økt forståelse for idrettens
betydning for folkehelsen
• Effektiv og enkel modell for idrettslagene
Idrettsråd/ kommune avtaler
I løpet av 2016 ble alle de kommune avtalene som lå i budsjett
signert. Vi kom tilslutt opp i 9 avtaler. Og dermed er alle tilgjengelige midler delt ut. Dette var to års avtaler som gikk ut 2017.
For at det skulle gå opp ble noen avtaler redusert, mens andre
økte. Noen avtaler har blitt justert ned, dette fordi enkelte
kommuner har vært med i Folkepulsen i flere år, og det var behov
for å slippe til nye avtaler. Det var hyggelig å registrere at en av
idrettsråd/kommuneavtalene som fikk sin støtte redusert fra
Folkepulsen, fikk en tilsvarende økning fra kommunen.
I 2016 signerte Folkepulsen avtaler med idrettsråd og kommune
fra; Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sola, Stavanger, Sandnes,
Klepp, Hå, Egersund.
Særforbundsavtaler
I løpet av 2016 fikk vi øket antallet særforbundsavtaler fra 3 til 5.
Avtalene med fotball, håndball og innebandy er flerårige og har
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fortsatt etter samme lest. Likevel har vi vært i utvikling og fått
gjort mindre justeringer i riktig retning.

Grenseløs skoledag, Nærbø: Årlig.
Grenseløs idrettsdag, Haugesund: Nytt 2017
Grenseløs møteplass: Nytt 2017
Aktivitetsdag Tastarustå skole: Nytt 2017
Nordsjørittets familieritt: Nytt 2017
Stavanger Open: Nytt 2017
Superlekene, Stavangerområdet: Årlig

Til sammen har det vært 2930 deltakere på arrangementene.
Samarbeidsmodellen sikrer forutsigbarhet blant frivilligheten, og
er effektiv og bærekraftig for alle parter. På denne måten bidrar vi
til å skape enda flere stolte øyeblikk og enda bedre folkehelse!
VIL DU VITE MER? Folkepulsen startet i 2016 med å produsere en
større rapport om aktiviteten. Rapport 2017 blir publisert på nettet
mars 2018, og vil bli lagt ut på idrettskretstinget.

PARAKONSULENT NIF/RIK
Fra 2016 og ut 2017 deltok NIF i Folkepulsen via tilskudd
øremerket en 50 prosent stilling som parakonsulent med ansvar
for Rogaland. Dermed opprettholdt NIF et sete i Folkepulsen sin
eiergruppe.
Parakonsulenten utvidet Folkepulsen sitt nedslagsfelt og var en
del av NIFs nasjonale nettverk av kontaktpersoner overfor
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Parakonsulenten fulgte opp tidligere deltakere på Beitostølen.
Aktiviteten var i hovedsak å drive oppsøkende virksomhet ovenfor
målgruppens interesseorganiasjoner samt Helse Vest, relevante
behandlingsinstitusjoner, skoler og øvrig offentlig virksomhet.
Informasjonsarbeid og oppbygging av database med oversikt over
hvilke idrettslag som har tilbud for målgruppen var også blant
oppgavene.
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SØRVEST

Olympiatoppen

I løpet av 2017 har Olympiatoppen Sørvest (OLT SV), øket sin tilstedeværelse og aktivitet betraktelig på alle områder.
Avdelingen vokser stadig, aktiviteten øker og de økonomiske rammene styrkes. Antall årsverk har øket fra 0,8 til 1,5.
Sarah Louise Rung har startet i 50% stilling med fokus på paraidrett og Stian Rosnes begynte i 20% stilling som
fysioterapeut.
Ved utgangen av 2017 ser OLT SV ut som følger:
•
•
•
•

Morten Eklund, avdelingsleder, 40%
Anne Brit Sandberg, trener utvikling, 40%
Sarah Louise Rung, para idrett, 50%
Stian Rosnes, fysioterapeut, 20%

I tillegg til dem som er ansatt i ulik stillingsprosent, har vi flere
personer i vårt nettverk som jobber på time-baserte avtaler. Disse
fagpersonene benyttes etter behov og ønske.
•
•
•
•

Møteplass
Hovedfokus det siste året har vært å styrke rammebetingelsene
for toppidretten i Rogaland, samt etablere en møteplass for
overføring- og videreutvikling av kompetanse. Ved god hjelp av
Rune Røksund i Rogaland idrettskrets har nødvendig finansiering
til etablering av OLT SV i «nye» lokaler i Vikinghallen kommet på
plass. Dette er en prosess som har tatt 1,5 år, og i skrivende stund
er vi inne i sluttfasen med å ferdigstille lokalene til å dekke OLT
SV sine behov. Fasilitetene vil inneholde følgende:
•
•
•
•
•

Leif Inge Tjelta, FoU, testing
Rune Giske, idrettspsykologi
Oddveig F Drøpping, ernæring
John Inge Netland, lege

Omsetningen har, siden oppstarten, øket jevnt og trutt fra
800 000.- i 2014 til 4 710 000.- i 2017. Mye av årsaken til
økningen er at inntektene som er knyttet opp mot Talenter Mot
Toppen, nå er en del av omsetningen til OLT SV.
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Arbeidsrom til de ansatte
Testlaboratorium
Møterom
Mingle-område
Idrettsmedisinsk-/fysikalsk avdeling

Oppdrag
De regionale avdelingene er underlagt utviklingsavdelingen i
Olympiatoppen. Avdelingen ledes av Trond Pedersen.
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Enhetens oppdrag
«Kvalitetssikre, utfordre og veilede særforbundenes arbeid med å
forberede unge talenter til en toppidretts karriere»
Med utgangspunkt i utviklingsavdelingens handlingsplan,
utarbeider de regionale avdelingene egne handlingsplaner hvert
år. Disse støtter seg på Olympiatoppens tre viktigste kjerneområder:
1. Daglig treningskvalitet
2. Relasjoner i prestasjonsteamene
3. Konkurranse gjennomføring
Metode
Olympiatoppen Sørvest er en viktig bidragsyter til norsk idrett og
Olympiatoppen sentralt. Gjennom samarbeidsprosjektet «Talenter Mot Toppen» bidrar avdelingen til at det regionalt jobbes i
henhold til ovennevnte kjerneområder. Dette skal på sikt bidra til
at vår region utvikler fremtidige internasjonale utøvere.
Handlingsplanen for 2017 (vedlagt) viser hvilke områder de
regionale avdelingene jobber etter, samt måloppnåelse for region
Sørvest. Det skal leveres på følgende fagfelt:
•
•
•
•
•

Talentutvikling
Para ung (paraidrett)
Trenerutvikling
Toppidrett og annen karriere
Forskning og utvikling

Oppsummering
I løpet av 2017 har Olympiatoppen blitt mer synlig i vår region.
Det er flere utøvere og idretter som er i kontakt og benytter seg av
de ulike tjenestene som tilbys.
Det har blitt jobbet mer politisk for å sikre, samt styrke, rammebetingelsene til (topp)idretten i regionen.
En regional møteplass begynner å ta form, og vil være operativ
i løpet av våren 2018.
Antall årsverk og omsetning har vokst betraktelig,
og administrative oppgaver øker.
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SATS ELIXIA AVTALE
FOR TOPPIDRETTSUTØVERE
Rogaland IK har en samarbeidsavtale med
treningssenteret SATS ELIXIA om trening til
sterkt redusert pris for toppidrettsutøvere fra
Rogaland. Avtalen reforhandles årlig.
Avtalen gjelder for toppidrettsutøvere over
15 år, medlem i idrettslag.
I perioden 01.11.2015 – 31.12.2016 ble det
godkjente 176 utøvere for 12. mnd. avtale
og for perioden 01.11. 2016 – 31.10. 2017 ble
det godkjent175 utøvere.

TALENTER MOT TOPPEN

35 utøvere fra 11 ulike idretter ble tatt ut til skoleåret 2017 - 2018.

TMT er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune
(RFK), Stavanger Kommune (SK), Olympiatoppen Sør
Vest (OLTSV) og Rogaland idrettskrets (RIK). St.
Svithun- og Jåttå videregående skole er ansvarlig for det
skolefaglige og OLTSV er ansvarlig for det idrettsfaglige
tilbudet. OLTSV administrerer opptak og engasjerer
trenere 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.
Opptak til TMT
Karaktersnittet for å komme inn er på 4,0 eller bedre. Det er
særforbundet som vurderer idrettslige nivået til søkerne. Vi har
i dag en 52/42 fordeling på lag og individuell idrett. Av de
94 elevene som ble tatt opp høsten 2017 er fordeling på kjønn
34 jenter og 60 gutter.
Oversikt over idretter
Vedlagt er en oversikt over de forskjellige idrettene som tilbys.
Elevene fra de 14 idrettene er fordelt på 84 elever allmenn
studieretning på St. Svithun og 10 elever yrkesfaglig på Jåttå

2017

Kl.1

Kl.2

Kl.3

Totalt

Badminton

2

1

1

4

Tennis

2

3

1

6

Friidrett

0

1

0

1

Fotball

3

0

0

3

Håndball gutter

6

3

4

13

Håndball jenter

3

6

5

14

Ishockey

4

6

3

13

Svømming

1

2

5

8

Sykkel

3

1

3

7

Roing

2

3

1

6

Sprangridning

0

1

0

1

Kjelkehockey

0

1

0

1

Brettseiling

1

0

0

1

Seiling

2

1

0

3

Stup

1

0

1

2

30

29

24

83

Håndball

2

1

3

Ishockey

3

2

5

Sykkel

1

0

1

6

3

9

St. Svithun

Jåttå

Tot.
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92

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

2017/18
Susanne Andersen

Sykkel, VM sykkel, Bergen

Amalie Lutro

Sykkel, VM sykkel U20, Bergen

Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne, til våre
beste utøvere, som er tilgjengelige i regionen. Trenerne engasjeres
av OLTSV. 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.

Helle Oppedal

Brettseiling, U17 VM i Spania,
World Youth Sailing, Kina

Mathias Hove
Johannessen

Friidrett, Nordisk mesterskap, EM
u20, Italia

Emil Vatne

Kjelkehockey, Paralandslaget

Martine Østenstad

Fotball, EM kval, Jenter 16

I dag har vi 16 engasjerte særidrettstrenere og 10 basistrenere
knyttet opp mot TMT. I flere idretter har vi landslagstrenere, eller
forhenværende landslagstrenere. Noen av idrettene har lokale
trenere og disse følges tett av landslagstrener.

Hanne Jacobsen

Fotball, EM kval, Jenter 16

Kristoffer Iversen

Håndball, Landskamper u18

Alexander Blonz

Håndball, Landskamper u18

Adrian Falch

Ishockey, U17 landslaget

Jonathan Sunnevåg

Ishockey, Landskamper U18

Lars Christian Rødne

Ishockey, Landskamper U18

Markus Vikingstad

Ishockey, Landskamper U20

Even Myreng

Ishockey, Landskamper U20

Sportslige resultater/utvikling
Flere av elevene kan vise til en meget bra sportslig utvikling og
fremgang. I løpet av de to siste årene har flere av elevene deltatt
på internasjonale mesterskap og landskamper.
2016/2017
Emil Vatne

Kjelkehockey, VM Korea sr.

Martin Bugge
Urainstad

Sykkel, Tour de Pays de Vaud med
landslaget

Kristoffer Iversen

Håndball, Landskamper u16

Alexander Blonz

Håndball, Landskamper u16

Charlotte Granfeldt

Håndball, U19 landslaget for Sverige

Thomas Paulsen

Ishockey, U18 landslaget

Marcus Vikingstad

Ishockey, U18 landslaget

Karen Undset

Roing, Nordisk mesterskap, Finland

Emilie Østbø

Sprangridning, Baltic Cup Internasjonal klasse

Even Myreng

Ishockey, U20 VM Tyskland

Truls Vigdel

Svømming, VM Svømming i Canada,
Jr. EM i svømming

Erik Giskehaug

Svømming, VM Svømming i Canada

Kristian Nygård Solvik

Svømming, Nordisk Mesterskap jr,
Danmark

Anne Vilde Tuxen

Stup, jr. VM i Kazan, EM jr

Helle Tuxen

Stup, jr. VM i Kazan, EM jr

Mathias Hove
Johannessen

Friidrett, U20 VM i Polen

Kristian Stranden

Håndball, U20 EM Danmark

Christiane Dahl
Nielsen

Badminton, VMU19, Bilbao

Suzanne Andersen

Sykkel, VM jr. Doha
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INNEHAVERE AV ROGALAND IDRETTSKRETS INNSATSPOKAL 1965 - 2017
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

2016

Filip Ingebrigtsen

Sandnes

Friidrett

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

Navn

Idrettslag

1919 – 1928

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

Åge Olsen

Stavanger bokseklubb

John Arve Hveding, konst.

Kopervik IL

2016
2016 – 2018
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SAK 3.1.1
LOVSAK - GODKJENNING AV NY LOV

Areal og anleggsutvalget for 2016-2018 har i perioden avventet
denne rapporten.

Ny lovnorm for idrettskretser inneholder samtlige lovendringer
fra idrettstinget 2015, og skal vedtas av samtlige organisasjonsledd i norsk idrett.

Utvalget mener det vil være fornuftig å også vurdere anleggsdekningen i forhold den sonedelingen Kolumbus benytter basert
på hva som regnes som felles bo-, markeds- og opplevelsesområder på tvers av kommunegrenser. Dette er basert på
statistikk om reisevaner, særlig blant de som bruker kollektivtransport.

RIKs lovnorm inneholder bestemmelser om representasjon på
idrettskretstinget slik de ble vedtatt på idrettskretstinget i 2014.

Idrettskretstinget vedtok i 2016 en “strategi for utvikling av større
kostnadskrevende idrettsanlegg i Rogaland”. Denne overordnede
strategien foreslås videreført for Rogaland idrettskrets. Se
RIKsberetning 2014-2016 på våre nettsider/idrettskretstinget
2018.

Utover dette er saken formalia.
Loven er ligger som eget vedlegg.

SAK 3.2.1 REGIONALE IDRETTSANLEGG
Demokratiske spilleregler
Kommunene i fylket gjør sine suverene interne prioriteringer i
dialog med idrettsrådene i kommunene når det gjelder idrettsanlegg. Idrettsrådene sine strategier og prioriteringer forankres på
de respektive årsmøtene.
På samme måte gjør Rogaland fylkeskommune sine prioriteringer
i fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg, og egne midler, i
dialog med Rogaland idrettskrets (RIK). RIK sine strategier og
prioriteringer forankres på idrettskretstinget.
Idrettskretstinget har tidligere gitt sine anbefalinger til modell for
fordeling av spillemidler i fylket. Fylket har sendt ut forslag til ny
modell. Gjeldende modell før endring er som følger:
1.
2.

3.
4.

40 % av rammetilskuddet fordeles på kommunale idrettsanlegg og anlegg som representerer ett særforbund
(spesialanlegg).
30 % av rammetilskuddet fordeles på kommunale idrettsanlegg og anlegg som representerer 2 til 5 særforbund/
idretter (flerbruksanlegg), og øker mangfoldet av tilbud i
kommunen.
25 % av spillemidlene fordeles på interkommunale/regionale
idrettsanlegg.
5 % av spillemidlene fordeles på friluftslivsanlegg
og nærmiljøanlegg.

Anleggsdekningen i kommunene og fylket
Telemarksforskning har gjennomført en større analyse av
anleggsdekningen i Norge. De har sett på ulikheter mellom
fylkene og de største byene i Norge.
Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets har i 2018
sammen engasjert Telemarksforskning til å foreta en ny analyse
av anleggsdekningen i kommunene/regionene i fylket.
Rapporten ble klar mars 2018. Funn og konklusjoner vil bli
gjennomgått på idrettskretstinget. Rapporten inngår som
faktagrunnlag for anleggsdekningen i fylket, fordelt på
kommunene. Rapporten er publisert på RIKs nettsider/
Idrettskretstinget 2018.
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Anleggstyper
Det finnes en rekke begreper for anlegg i spillemiddelordningen.
Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk
aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.
Nærmiljøanlegg
Et nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk
aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert,
idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha
førsteprioritet.
I tillegg har Rogaland fylkeskommune definert regionale
idrettsanlegg med egne retningslinjer.

sberetning 2016/17

Interkommunale- og regionale anlegg
Rogaland fylkeskommune beskriver interkommunale- og regionale anlegg slik:

Vi mener det bør arbeides videre med å utvikle “spilleregler” for
realiseringen av strategisk viktige idrettsanlegg i alle deler av
fylket. Sett i sammenheng med befolkningsgrunnlag og eksisterende medlemskapstall, men også i forhold til potensiale for vekst
- for alle særidretter.

Interkommunale- og regionale idrettsanlegg er større
kostnadskrevende anlegg der to eller flere kommuner inngår en
skriftlig avtale om eierskap, investering og drift.
Interkommunal status gis av Kulturdepartementet, og innebærer
at anlegget kan få et prosentvis tillegg av ordinært spillemiddeltilskudd. Regional status gis avfylkeskommunen hvor anlegget har
mulighet til å søke om fylkeskommunalt investeringstilskudd.
Finansiering og driftsmodeller
Det er flere finansierings- og driftsmodeller for et idrettsanlegg
Offentlige idrettsanlegg:
Anlegg som er finansiert og driftes av fylkeskommunen eller
kommunen. Normalt vil flere idrettslag benytte samme anlegg og
det offentlige tildeler tid på anlegget.
Interkommunale anlegg:
Dette er større og kostnadskrevende anlegg hvor to eller flere
kommuner har inngått skriftlig avtale om investering av drift av
anlegget. Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30%
av ordinært tilskudd
Private idrettsanlegg:
Anlegg som driftes av frivillige idrettslag og hvor idrettslag har
selv bidratt i finansieringen av anlegget. Idrettslaget er selv
ansvarlig for tildeling av tid på anlegget.

RIK foreslår at en prioriteringsliste, med mangfold som ett av
vurderingskriteriene, også bør kunne åpne for å inneholde mindre
kostnadskrevende idrettsanlegg – av strategisk betydning. Anlegg
som kanskje ikke koster all verden å bygge.
Strategisk viktige idrettsanlegg, regionalanlegg
Teoretisk sett vil en liten kommune uten kunstgressbane åpenbart
kunne definere dette som et strategisk viktig idrettsanlegg. På
samme måte vil en spredning av antall fotballhaller i de fem
regionene kunne være strategisk viktig. Eller ishaller, friidrettsanlegg og idrettshaller for den saks skyld.
Konkurransearena for nasjonale eller internasjonale mesterskap i
roing eller skiidretter vil eksempelvis også kunne være strategisk
viktige. Samtidig kan man kanskje ikke forvente at sistenevnte
eksempler bør realiseres i hver region.
I tillegg til etterspørsel foreslås det at naturgitte forutsetninger,
befolkningsmengde, medlemsantall og mangfold inngår som
kriterier i den framtidige prioriteringslisten.

Offentlig og privat samarbeid:
Det offentlige betaler private firmaer for å finansiere, bygge og
vedlikeholde et idrettsanlegg. De private aktørene påtar seg den
økonomiske risikoen. Det offentlige leier for bruken av anlegget.
Den private aktøren kan gjerne være et ideelt AS hvor idretten eier
mer enn 50 % av aksjene. I mange av disse anleggene kjøper det
enkelte idrettslag tid i hallen eller disponerer tid som det offentlige har kjøpt
Regional prioriteringsliste for strategisk viktige anlegg
Nøkkeltallsrapporteringen for norsk idrett er på mange områder
hyggelig lesing. Den tegner et bilde av norsk idrett i framgang – på
en rekke områder.
Rapporten viser også til utviklingstrekk i forhold til hvilke idretter
som øker og hvilke som stagnerer.
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e83a9d7ab0c44d01a0ffa8130dab6201/nokkeltallsrapport-2016_s.pdf

Idrettskretsene skal bidra til bedre rammevilkår for mangfoldet i
fylkene. Det finnes en rekke typer idrettsanlegg for de ulike
særidrettene som det ikke er grunnlag for å bygge på hver haug,
hvert nes eller hver enkelt bydel.
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Idrettsanlegg som i dag får status som regionalanlegg, søker om
tilleggsstøtte fra fylkeskommunen. Erfaringsmessig har dette blitt
tildelt større kostnadskrevende idrettsanlegg.

Konsekvenser
En liberalisering av strategisk viktige regionalanlegg kan medføre
en “pulverisering” av en fylkeskommunal ordning med en
særdeles lav økonomisk ramme på 3,5 millioner kroner i året.
Men dette er ikke en rasjonell grunn for å ikke utvikle denne
strategien slik, RIK ser det.
Med dette som bakgrunn foreslår RIK at man både utfordrer
Rogaland fylkeskommunes økonomiske ramme og definisjon. I
tillegg foreslår vi at regionale anlegg blir tatt inn i en ny revisjon
av modellen for fordeling av spillemidler i Rogaland når arbeidet
er fullført.
Forslag til strategi for regionale idrettsanlegg
Idrettskretstinget mener at definisjonen på regionale idrettsanlegg
og rammebeløpene til denne type anlegg må revideres - slik at
også anlegg av strategisk viktighet for de fem regionene i fylket
blir ivaretatt. Uavhengig av anleggets kostnadsstørrelse.
Rogaland idrettskrets skal med bakgrunn i Telemarksforskning
sin rapport om anleggsdekningen i Rogaland på ny analysere
behovet for regionalanlegg i de fem regionene i fylket, og utarbeide et forslag til prioriteringsliste for denne type idrettsanlegg.
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Prioriteringslisten skal sendes på høring til idretten i fylket før
den vedtas av idrettskretsstyret.
Rogaland idrettskrets skal deretter arbeide for at prioriteringslisten blir ivaretatt i fordelingsmodellen for spillemidler til idrettsanlegg i Rogaland.
Idrettskretstinget oppfordrer også idrettsrådene til å spille en
aktiv rolle i å fremme betydningen av å følge opp prioriteringslisten i den enkelte kommune i de fem regionene.
Idrettskretstinget ber Rogaland idrettskrets om å påvirke
Rogaland fylkeskommune sin anleggspolitikk for regionale
idrettsanlegg slik at endelige prioriteringsliste i samtlige fem
regioner får mulighet til å oppnå regional status og støtte.
Forslag til vedtak
Idrettskretstinget vedtok strategi for regionale idrettsanlegg i fylket.
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I stedet for å låne i bank tilbyr selskapet leietakere som er eiere å
yte selskapet lån til konkurransedyktige betingelser. Næringsrenten er på over 4 prosent i bank. Renten må være lavere for at dette
skal bli regningssvarende for selskapet. Nedbetalingsplan må bli
gjenstand for forhandling.

SAK 3.2.2
LÅN TIL IDRETTENS HUS ROGALAND AS
Bakgrunn
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.

Samtidig som vi innfrir lån til eiere som ikke er leietakere, vil det
for selskapet være fornuftig å tilbakebetale lån til SR-Bank til
4,85 prosent rente.

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.

Det samlede lånebehovet vil bli på i underkant av 1 200 000
kroner. Tre av eierne har utvist interesse for å yte lån til selskapet:
Rogaland fotballkrets, NHF Sørvest og RIK. Partene ser for seg å
yte en tredjedel hver i lån.

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

Ny lånesituasjon:

Kjøpesummen i 2004 var 12 millioner kroner. Resten ble lånt i
bank. Pr mars 2018 har selskapet følgende lån:

Långiver

Lånebeløp
kr.

Rentesats

Ferdig
nedbetalt

SR-Bank

688 000

4,85 %

2025

950 000

3,5 %

2022

6 052 000

7%

7%

Fotball, håndball og RIK

Lånebeløp
kr.

Rentesats

Ferdig
nedbetalt

Nytt lån fotball, håndball
og RIK

1 175 000

3,5 %

2028 (?)

Fotball, håndball og RIK

950 000

3,5 %

2022

5 552 000

7%

7%

Eierlån

Dagens lånesituasjon:

Eierlån

Långiver

7 690 000
RIK har god egenkapital og får lav rente på bankinnskuddene
sine.
Styret i RIK ber med hjemmel i NIFs lov § 2.22 idrettskretstinget
om mandat til å yte selskapet Idrettens hus Rogaland AS et lån,
innenfor en ramme på maksimalt 500 000 kroner.

7 690 000
Eiendomsmegler 1 leverte desember 2015 en verditakst av huset
på 18 millioner kroner, pluss minus 10 prosent.
Denne prisantydningen er naturlig nok høyst usikker. Bedriftsidretten flyttet ut i 2018. Volleyballen flyttet ut for noen år siden.
Styret og generalforsamlingen har besluttet at det ikke er
hensiktsmessig å la eiere, som ikke også er leietakere, bli værende
i et lån som gir 7 prosent rente. Og som er avdragsfritt.
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Forslag til vedtak
Idrettskretstinget gir styret i RIK mandat til å yte selskapet
Idrettens hus Rogaland AS et lån, innenfor en ramme på maksimalt
500 000 kroner.
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fond for å øke våre finansinntekter.

SAK 3.2.3. KAPITALFORVALTNING
- PLASSERING I RENTEFOND
Bakgrunn
RIK har høy egenkapital og god likviditet. Deler av likviditeten
knytter seg til avsetninger som det er føringer på. Men selv om vi
trekker ut dette, vil det være grunnlag for å drøfte hvordan vi skal
optimalisere våre finansinntekter i tiden framover?
Pr. 31.12.2008 var egenkapitalen til RIK på 6 470 000 kroner.
Finansinntekten til RIK var på 499 042 kroner. Av dette var
315 694 kroner renter på bankinnskudd. 183 348 kroner kom fra
vårt ansvarlige lån til Idrettens hus Rogaland AS.
Pr. 31.12.2017 var egenkapitalen til RIK på 7 310 101 kroner.
Finansinntekten til RIK var på 250 806 kroner. Av dette utgjorde
rente på ansvarlig lån til Idrettens hus Rogaland AS 200 553
kroner, noen som skyldes justeringer av ansvarlig lån i 2011.
Rente i bank utgjorde 49 653 kroner. En nedgang over nesten 10
år på 266 041 kroner fra 31.12.2008.

Muligheter
Daglig leder har hatt møter med vår bankforbindelse og drøftet
saken. Selv om renteutviklingen, er usikker vurderer styret i
Rogaland idrettskrets å låse noe av våre midler på 18-24 måneder
i bank.
I tillegg foreslår styret at idrettskretstinget gir råd om plassering
av noe midler i den minst risikable halvdelen av rentefond.
Saken har vært drøftet med både kontrollkomiteen og revisor.
Vi har hatt 0,6 prosent rente på høyrente. Denne varierer selvsagt
og en binding på 18-24 måneder vil i dagens marked vil for
eksempel kunne være på 1,5 prosent. Dersom vi skulle plassere 2
000 000 kroner og oppnå 4 prosent, ville dette økt finansinntektene fra 30 000 til 80 000 kroner.
Det hører med til saken at “prosjektene” Idrettsturisme, Folkepulsen, TMT og Olympiatoppen Sørvest er nullprosjekter. Det vil
si at disse balanseres mot avsetninger. Det betyr at økningen i
finansinntekter vil kunne styrke kjernevirksomheten vår tilknyttet
lov og org samt utdanning. Pluss sikre at våre tilskuddsordninger
til IR og særkretser opprettholdes.

20/2018 Kapitalforvaltning
Administrasjonen avholdt møte med SpareBank 1 SR-Bank
tirsdag 20. februar. RIK vurderer å plassere noe midler i rente-
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Arbeidsutvalget har behandlet saken via mail. Saken er også tatt
opp med revisor og leder av kontrollkomiteen. Idrettskretsen i
Sør-Trøndelag har tidligere gjort tilsvarende vedtak og iverksatt
tilsvarende som her foreslås.
Styret i RIK ber med hjemmel i NIFs lov § 2.22 idrettskretstinget
om følgende mandat:
Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret mandat til å plassere inntil
kroner 2 000 000 i rentefond.

SAK 3.2.4.
ÅPENHET I ROGALANDSIDRETTEN

Over mange år har den høye egenkapitalen vært tenkt som en
mulig buffer i forbindelse med etableringen av Idretts- og
folkehelsesenteret på Ullandhaug. Når ledelsen ved UiS nå har
trukket seg fra prosjektet, anses ambisjonen som nedlagt.

Styret i Rogaland idrettskrets behandet i styremøte 26. februar
2018 sak om kapitalforvaltning:

Vedtak:
Styret vil fremme sak om å bedre avkastning på vår kapital til
idrettskretstinget. Vi ber idrettskretstinget om mandat til å
plassere opptil kroner 2 000 000 i fond. Arbeidsutvalget får i
oppgave å fullføre saksforberedelsene.

Bakgrunn
Bernanderutvalgets rapport er anbefalt lesing for medlemmer i
norsk idrett. Rapporten sammenlignet også Norges idrettsforbund
med andre frivillige organisasjoner. Norsk idrett kommer greit ut
av sammenligningen, men det fantes noen klare anbefalinger til
forbedringer.
NIFs lover, bestemmelser og retningslinjer regulerer en rekke av
forholdene knyttet til åpenhet. Sammenholdt med rapporten har
NIF selv laget en implementeringsplan for forbedringspunkter, og
kommunisert denne til særforbund og idrettskretser.
Noen av endringene NIF planlegger vil medføre forslag om
lovendringer på neste års idrettsting. Andre forhold reguleres
fortløpende gjennom retningslinjer.
Styret i RIK har gjennomgått implementeringsplanen, og drøftet
vårt eget forhold til NIF sine egne oppfølgingspunkter. Samtidig
stiller vi spørsmål om hvordan det ville fungert om alle organisasjonsledd skulle innført de samme tiltakene som NIF innfører for
seg selv.
Noen av tiltakene som NIF innfører for seg selv kan anses som
prinsipielle.
Burde disse innføres for hele organisasjonen; idrettskretsene,
særforbundene, idrettsrådene, særkretsene – og idrettslagene?
Eller skal det være andre regler for idrettslag enn NIF?
Tiltakene NIF har fullført eller påbegynt finner vi i matrisen på
neste side:

sberetning 2016/17

Åpenhet og implementering

NIF

RIK

Særkrets

Idrettsråd

Idrettslag

Offentliggjøring
Redegjørelser i årsberetninger

Fullført

JA

?

JA

JA

Innsynsrett i løpende avviksrapportering

Fullført

JA

?

?

?

Påbegynt

?

?

?

?

Oversikt reise/representasjon i kontrollkomiteens
beretning

Fullført

NEI

?

?

?

Offentliggjøring av sakslister/protokoller

Fullført

JA/protokoll

?

?

?

Påbegynt

Påbegynt

?

?

?

Årlig behandling av budsjett/årsrapport

Ting 2019

2. hvert år

?

JA

årlig

Arbeidsdeling ledermøte/ting

Ting 2019

NEI

?

-

-

Presisere kontrollkomiteens mandat

Ting 2019

Lov

?

?

?

Økt ressurtilgang kontrollkomiteen

Ting 2019

NEI

?

?

?

Retningslinjer for habilitet (utover lov)

Fullført

NEI

?

?

?

Habilitetsregister

Fullført

NEI

?

?

?

Habilitetsvurdering i styresaker

Fullført

JA

?

?

?

Innkjøpsrutiner

Fullført

JA*

?

?

?

Beløpsgrenser for refusjon

Fullført

Delvis

?

?

?

Avviksrapportering til kontrollkomiteen

Fullført

JA

?

?

?

Kontrollkomiteen løpende avviksrapportering

Fullført

Ved behov

?

?

?

Signering for utgifter

Fullført

JA

?

?

?

Etiske retningslinjer

Påbegynt

Felles

Standard for honorering av utvalg

Fullført

NEI

?

?

?

Varslingskanal

Fullført

JA

?

?

?

Offentliggjøring av reiseregninger

Sikre en åpenhetskultur
Organisering og myndighet

Rutiner og retningslinjer

Aktuelle regionale forordninger
I tillegg til matrisen har styret valgt å løfte fram fire forhold som
vi har regulert gjennom vedtak på idrettskretsting og/eller
i styremøter:
RIK sitt delegasjonsreglement
Styret vedtok i styremøte i etterkant av idrettskretstinget
9. april 2016 følgende:
21/2016 Delegasjonsreglement
Styret i RIK har gjennom delegasjonsreglementet fra NIF ansvar
for oppfølging av NIFs lov i fylket. Styret i RIK delegerer de
fullmakter og rettigheter de ønsker til daglig leder/orgsjef.
Vedtak:
Styret vedtok delegasjonsreglement og overfører myndighet til
daglig leder/orgsjef.

Styrehonorarer
Styret vedtok på styremøte 7. november 2016 følgende:
55/2016 Styrehonorar
I avdelingsbudsjettet som ble gjennomgått på idrettskretstinget
er det satt av 40 000 kroner til styrehonorar. Styret må selv drøfte
saken for inneværende periode slik at vi får gjort utbetaling i
desember. Styrehonorar føres på posten idrettspolitisk arbeid,
framgår også i notene til RIKs regnskap. Dersom styret
viderefører ordningen fra forrige periode vil dette medføre et
forbruk på 36 000 kroner så lenge vi nå er totalt
7 representanter. 3 000 kroner til styremedlemmer, 5 000 kroner
til nestleder og 10 000 kroner til leder.
Vedtak:
Styret vedtok å videreføre ordningen fra forrige periode.

Vedlegg: Delegasjonsreglement ligger på våre nettsider.
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Bevertning
Styret vedtok på styremøte 29. august 2017 følgende:
46/2017 Retningslinjer for bevertning og reiser ved
arrangementer, møter og aktiviteter i regi RIK
Idrettsstyret har i etterkant av åpenhetsdebatten og Bernanderutvalgets rapport vedtatt nye retningslinjer og føringer på kostnader
som belastes felleskapet i forbindelse med arrangementer, møter
og aktiviteter i regi av NIF sentralt.
De 19 idrettskretsene er selveiende og frittstående regionale
organisasjonsledd og selvstendige juridiske enheter.
Som en naturlig oppfølging av Idrettsstyrets beslutninger på
vegne av NIF, drøftet styret egen praksis og retningslinjer for
hvordan administrasjon og tillitsvalgte skal forholde seg til i
forhold til representasjon ved interne- og eksterne arrangementer,
møter og aktiviteter - der hvor RIK selv bærer kostnadene.
For å konfirmere tidligere praksis vedtok styret følgende:
Vedtak
Følgende retningslinjer gjelder for Rogaland idrettskrets styre og
administrasjon:
Ved representasjoner, møter og arrangementer for voksne kan det
der hvor det måtte synes naturlig dekkes inntil to enheter alkoholholdig drikke pr. person i tilknytning til måltider.
Styreleder gjør en slik vurdering i forhold til arrangementer i regi
av styret. Daglig leder/organisasjonssjef får samme rettighet ift
administrative arrangementer.

Samtidig finner vi grunn til å løfte fram følgende mulige forbedringspunkter for idrettskretstinget:
Godkjenning av regnskap i mellomåret
Idrettskretsene har etter NIFs lov toårige tingperioder. Regnskapet for mellomåret gjennomgås og signeres av styret. Det
avholdes møte med revisor og kontrollkomite. Disse utarbeider så
sine rapporter. Regnskapet rapporteres til NIF og Rogaland
idrettskrets hvert år - uavhengig av om det er tingår eller ikke.
Bør RIK avholde et ledermøte i mellomåret hvor vi presenterer
regnskapet?
Innkjøpsrutiner større innkjøp
RIK reguleres som øvrige organisasjonledd i norsk idrett av
bestemmelsene om habilitet m.m.
Det finnes ikke innkjøpesrutiner og begrensninger i daglig leders
prokura og signaturrett.
Styret og daglig leder har drøftet saken. Samhandling om
regnskapsrapportering og økonomi oppleves tilfredsstillende.
Samtidig mener vi at det er enklest å innarbeide slike prinsippelle
begrensninger i “fredstid”.
Styret i RIK vedtok i styremøte 26. februar 2018 at større innkjøp
og avtaler på over 100 000 kroner skal styrebehandles. Større
kjøp skal også prises hos minst to tilbydere.

Vårt vedtak kan f.eks. sammenlignes med Rogaland fylkeskommunes retningslinjer:
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/vEMKm/Fylkeskommunen-skjerpet-alko-reglene

Utgiftsdekning vs statens satser
NIF har bestemmelser som angår ansatte i idrettskretsene, fordi
de ansatte i RIK teknisk sett er ansatt i idrettsforbundet. Norsk
idrett har valgt å dekke utgifter i stedet for å bruke statens satser
for diett m.m. Rett og slett ville det bli for dyrt å benytte statens
satser. Dette prinsippet følger vi også for tillitsvalgte.
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Forbedringspunkter
Styret i RIK mener vi har gode rutiner for kontroll med virksomheten. NIFs nåværende og kommende retningslinjer, lover og
bestemmelser danner grunnstammen i våre egne handlemåter.
På samme måte som for idrettslagene.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget stiller seg bak rutiner for åpenhet i Rogaland
idrettskrets. Idrettskretstinget henstiller til samtlige organisasjonsledd i fylket om å drøfte egne rutiner for åpenhet i lys av NIFs
implementeringsplan.
Idrettskretstinget vedtok at RIK skal/skal ikke innkalle representantene som møter på idrettskretstinget til et ledermøte i mellomåret –
for å fremlegge årsregnskap.
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Saken fremmes til idrettskretstinget 2018 av formelle
årsaker gitt av lovnorm for idrettskretser. Ordningen
ble revidert på idrettskretstingene i 2012 og 2014
og videreført i på tinget i 2016.

Idrettsråd
Tilskuddsordning basert på innlevert og godkjent protokoll fra
årsmøtet. Støtten differensieres på samme måte som for
særkretster/-regionsledd etter en trappetrinnsmodel som tar
utgangspunkt i antall medlemskap i kommunen.
Forslaget er å øke potten til 100 000 kroner. Alle andre støtteordninger går til krets/regionene.

Styret fremmer forslag om videreføring med følgende forslag til
justeringer:

Leir/samlinger
Få søkere. Manuell beregning.

		
TILSKUDD
Barn og unge 0-19 år
30 minus - unge ledere
Arrangementsstøtte
Leir/samlinger 		
Kompetanse
Idrettsråd
SK Adm.tilskudd
IH Bedriftsidrettslag
Sum tilskudd

Forslaget er å nedlegge posten og overføre beløpet, minus 20 000
kroner, til kompetanseposten.

SAK 3.3.1. TILSKUDDSORDNING FRA RIK TIL
UNDERLIGGENDE ORG.LEDD

2016
Kroner
205 000
40 000
100 000
100 000
300 000
80 000
300 000
20 000
1 145 000

2018
Kroner
180 000
40 000
120 000
380 000
100 000
300 000
25 000
1 145 000

Kompetanse (Tidligere kalt Elevtimetilskudd)
Søknadsordning basert på innrapporterte tiltak via idrettens
fellesportal: www.Sportsadmin.no
Forslaget er å økte posten med 80 000 kroner.

Barn og unge 0-19 år
Ordningen fordeles etter en trappetrinnsmodell hvor særkretser/
regionsledd for særidretter i Rogaland mottar støtte basert på
samordnet registering.
Barn og unge 0-12 år vektes lavere enn ungdom 13-19 år for å
stimulere særkretser/-regioner til å prioritere ungdom ift.
Frafallsproblematikken, ref. Idrettspolitisk dokument (IPD).

SK Adm.tilskudd
Firedelt løsning. Basererer seg på antall idrettslag, kretsstyre/
regionsstyre, antall ansatte (1-3),
og hvorvidt org.leddet har tilholdssted på Idrettens Hus Rogaland,
Viking stadion.
Ingen forslag til endringer.
Idrettens hus - Bedriftsidrettslag
Søknad fra velferden.
Posten foreslås økt til 25 000 kroner.

30 minus - unge ledere
Søknadsbasert ordning. Opptil 3 000 kroner i støtte til idrettsråd/
særkretser/-regionsledd som har unge styremedlemmer under
30 år.
Forslaget legger opp til at de to ovennevnte postene barn, unge
samt unge ledere samlet sett får 220 000 kroner.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget vedtok revidert ordning for tilskudd til særkretster/-regioner og idrettsråd.

Merknad:
Tilskuddsordningen forutsetter at tilskuddene fra Rogaland
fylkeskommune oppretteholdes. Senkes støtten, reduseres
tilskuddsordningen prosentvis.

Arrangementsstøtte
Søknadsbasert ordning for arrangementer i regi av særkretser/
s-regionsledd. Støtten gjelder for mesterskap på nordisk nivå eller
høyere.
Forslaget er at posten økes til 120 000 kroner. Ref. satsting på
idrettsturisme i handlingplanen.
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RIKS STRATEGI 2018 - 2019

ROGALAND IDRETTSKRETS (RIK)
SINE STRATEGIER SKAL BYGGE PÅ
MEDLEMMENES ØNSKER, FORSLAG OG
INNSPILL. DEN SKAL I TILLEGG IVARETA
FØRINGER I IDRETTSPOLITISK DOKUMENT
(IPD), SAMT RELEVANTE MULIGHETER
I FORHOLD TIL STRATEGIER OG PLANER
I ROGALAND FYLKESKOMMUNE.

Visjon (Felles, IPD)
Idrettsglede for alle

Hovedmål
IDRETTEN I ROGALAND SKAL SKAPE
STOLTE ØYEBLIKK OG BEDRE FOLKEHELSE
• Rogaland idrettskrets (RIK) sin rolle er å bidra til å styrke
idretten i fylket sitt omdømme, og bidra til å bedre
rammevilkårene for mangfoldet av idrettsaktivitetene i fylket
(direkte/indirekte).
• Rogaland idrettskrets (RIK) skal i tillegg følge opp lovpålagte
oppgaver iht den til en hver tid gjeldende arbeidsdeling
mellom NIF, særforbund og idrettskretser.

Verdier (Felles, IPD)
Aktivitetsverdier
Glede, fellesskap, helse og ærlighet
Organisasjonsverdier
Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd
Målgrupper
Medlemmer (Katedral)
Enkeltmedlem, idrettslag, idrettsråd, særkretser
og regionsledd
Samarbeidspartnere (Børs)
Kommuner, fylkeskommunen og Fylkesmannen,
NIF og særforbundene

Delmål
RIK skal bidra til at det utvikles:
• NOK IDRETTSANLEGG
• GODE ORGANISASJONSKULTURER
• FLERE TALENTER
• BEDRE FOLKEHELSE
• ØKT IDRETTSTURISME
RIK sitt etterlatte inntrykk:
Rause, Ivrige og Kloke (RIK)
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RIKS HANDLINGSPLAN 2018 - 2019

DELMÅL: NOK IDRETTSANLEGG
Hva

Ansvar

Overvåke anleggsdekningen

Styret

Prioritere anlegg av regional betydning og anlegg som
bidrar til økt mangfold og flerbruk

Styret

Samarbeide med fylkeskommunen om fordeling av
spillemidler

Styret

Bistå til økt kompetanse om utvikling av idrettsanlegg

Styret

Frist

Status

Kommentar

Frist

Status

Kommentar

Frist

Status

Kommentar

Frist

Status

Kommentar

Frist

Status

Kommentar

DELMÅL: BEDRE ORGANISASJONSKULTURER
Hva

Ansvar

Tilby kompetansehevende tiltak innen organiasjonsutvikling
og generell idrettsaktivitet

Adm

Følge opp NIFs lover og bestemmelser

Adm

Informere og rådgi

Adm

Videreutvikle ungt lederskap

Styret/Adm

DELMÅL: FLERE TALENTER
Hva

Ansvar

Styrke rammevilkår for toppidretten

Styret

Bistå OLT Sørvest

Styret

Videreutvikle Talenter Mot Toppen

Styret

DELMÅL: BEDRE FOLKEHELSE
Hva

Ansvar

Bedre rammevilkårene for at idrettslagene bedre skal
kunne rekruttere inaktive unge og eldre, mennesker med
nedsatt funksjonsevne og nye landsmenn

Styret

Bidra til å redusere frafall i idretten

Styret

Sikre fortsatt drift av Folkepulsen

Styret

DELMÅL: ØKT IDRETTSTURISME
Hva

Ansvar

Bistå til at det kommer flere større idrettsarrangementer
til fylket

Styret

Utvikle nettverk for særidrettene og idrettsrådene og andre
aktuelle samarbeidspartnere

Styret

Arrangere Idrettsgalla 2019 og NM-veka

Styret

Om ansvar:
Styret står ansvarlig for det som skjer mellom idrettskretstingene. Etter idrettskretstinget vil styret sammen med administrasjonen
utvikle resultatmål og fordele ansvar. Styret vil i tillegg vurdere behovet for å oppnevne utvalg og definere mandater for disse.
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RIKS BUDSJETT 2018 - 2019
Rogaland idrettskrets har totalansvaret for regnskap
og budsjett – inkludert samarbeidsprosjektene.
Samtidig er det viktig å peke på at det finnes organer
som har innvirkning på budsjetteringen - innenfor
rammene.
Folkepulsen har en eiergruppe bestående av representanter
fra styret i RIK, folkevalgte og administrative representanter
fra fylkeskommunen.
Talenter Mot Toppen har en styringsgruppe hvor både skolens
rektor og utdanningsdirektør deltar sammen med daglig leder
i OLT Sørvest og RIK. Styringsgruppens leder er en folkevalgt
representant fra fylkeskommunen.
NM-veka har en organisasjonskomite bestående av folkevalgte
fra de fire kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger. Samt Rogaland fylkeskommune og RIK.
Utviklingssjefen i Olympiatoppen sentralt og daglig leder for
Olympiatoppen Sørvest gir føringer for eget budsjett.
Avdelingsbudsjettene for samarbeidsprosjektene gjennomgås
på idrettskretstinget.

Budsjett 2018

Budsjett 2019

RFK Tilskudd

2 700 000

2 750 000

NIF, Rammetilskudd

2 147 000

2 147 000

Aktivitetstilskudd

220 000

220 000

Treningsavgift Elixia

400 000

400 000

Momskompensasjon

550 000

550 000

RIK Elevtimetilskudd

50 000

50 000

Kursinntekter

90 000

90 000

INNTEKTER
KJERNEDRIFT

Andre inntekter

140 000

90 000

6 297 000

6 297 000

2 720 000

2 720 000

Bruk avsetning Folkepulsen

-

-

Bruk avsetning Funkis

-

-

SUM FOLKEPULSEN

2 720 000

2 720 000

SUM KJERNEDRIFT
FOLKEPULSEN
Folkehelse

OLT SV / TMT
OLT Sørvest

3 020 000

3 020 000

Talenter Mot Toppen

4 200 000

4 200 000

Bruk av avsetning

-

-

7 220 000

7 220 000

RIK jubileumsfond

-

-

Inntekter NM-veka

1 630 000

1 630 000

-

1 700 000

100 000

100 000

SUM IDRETTSTURISME

1 730 000

3 430 000

SUM INNTEKTER

17 967 000

19 667 000

3 250 000

3 250 000

140 000

140 000

SUM OLT SV / TMT
IDRETTSTURISME
(NM-veka og galla)

Inntekter idrettsgalla 2019
Tilskudd/sponsor

KOSTNADER
ADMINISTRASJON
Personalkostnader
Husleie
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Fellesutgifter Idrettens Hus

160 000

160 000

Datakostnader

280 000

280 000
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Kontorkostnader

200 000

200 000

Møte- og reisekostnader

140 000

140 000

Markedsføring

30 000

30 000

Kontingent og gaver

25 000

25 000

FOLKEHELSE
- FOLKEPULSEN

Idrettsmerke, netto

-

-

Totale kostnader

4 225 000

4 225 000

SUM ADMINISTRASJON

Styremøter

70 000

70 000

Styrehonorar/tapt arbeidsfortjeneste

15 000

15 000

Idrettsting/idrettskretsting

170 000

-

Nasjonalt idrettspolitisk arbeid

80 000

80 000

OLT Sørvest

120 000

120 000

SK-utvikling

30 000

30 000

Idrettsrådsutvikling styret

30 000

30 000

Utvalgsarbeid

20 000

20 000

Juridisk assistanse

10 000

10 000

SUM STYRET

545 000

375 000

Klubbutvikling

300 000

300 000

Aktivitetskurs

50 000

50 000

Lov/org

10 000

10 000

Ungdomsløftet

30 000

30 000

YOG2016

-

-

Global Dignity

-

-

Treningsavgift Elixia

400 000

400 000

SUM AKTIVITET

790 000

790 000

TILSKUDD
Andel barn og unge 0-19 år

205 000

200 000

RFK Arrangementstøtte

100 000

100 000

30 Minus

40 000

50 000

Idrettsråd

80 000

100 000

RFK Leir/samlinger

100 000

-

RFK Elevtimetilskudd

300 000

375 000

RFK Midler til SK

300 000

300 000

30 000

30 000

1 155 000

1 155 000

SUM TILSKUDD
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2 720 000

2 720 000

2 720 000

7 220 000

7 220 000

7 220 000

7 220 000

TOPPIDRETT OLT SØRVEST / TMT
Totale kostnader
Avsetning til neste år
SUM KOSTNAD OLT/TMT
IDRETTS- OG FOLKEHELSESENTERET

Avsluttet

Kostnader
Avsetninger neste år

-

-

-

-

1 730 000

3 430 000

SUM IFS

1 730 000

3 430 000

SUM KOSTNADER prosjekter

11 670 000

13 370 000

SUM KOSTNADER TOTALT

18 385 000

19 915 000

DRIFTSRESULTAT

-418 000

-248 000

Finansposter

270 000

290 000

RESULTAT

-148 000

42 000

Bruk avsetning
SUM IFS

AKTIVITET

2 720 000

Avsetning
SUM KOSTNAD FOLKEPULSEN/FUNKIS

STYRET

Idrettens Hus Bedriftsidrettslag

PROSJEKTER

IDRETTSTURISME
(NM uka og Idrettsgalla)
Kostnader
Avsetninger neste år
Bruk avsetning
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Olympiatoppen

I 2019 fyller RIK 100 år. Siden RIKsberetning har to års levetid, lanserer vi med utgivelsen også
vår jubileumslogo. Feiringen er planlagt lagt til utenpå-aktivitetene rundt Idrettsgallaen i Stavanger
5. januar 2019 og NM-veka sommeren 2019. Pluss noko attåt. Det er vårt mål at dette skal bidra til å
skape interessante møteplasser og økt oppmerksomhet om samfunnsbetydningen til den daglige
aktiviteten som idrettslagenes 175 000 medlemskap i fylket utgjør.

www.idrettsforbundet.no/rogaland

