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1.0

Konstituering

1.7

1.1		

Godkjenne de fremmøtte representantene

Forslag

Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter.
Styret i Rogaland Idrettskrets innstiller på at representantene
godkjennes.

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av
møtet seg imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente de frammmøtte representantene.

1.2		

Velge dirigent(er)

Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigent:
Asle Torland

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 sakslisten, 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 forkorting av taletiden og strek for de
inntegnede talere.
3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettskretstingets
oppnevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RIKs
organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de samme
bestemmelser.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget valgte Asle Torland som dirigent.

1.3		

Godkjenne forretningsorden

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.

Velge sekretær(er)

Idrettskretsstyrets innstilling
Merete Nesvik fra administrasjonen.
Forslag til vedtak
Idrettskretstinget valgte Merete Nesvik som sekretær.

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.

1.4

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

Representanter til å underskrive protokollen

Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtak 1. april 2022

7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under
protokollen.

Forslag til vedtak
Sett inn
1.5

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden.

Godkjenne innkallingen
Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente forretningsordenen.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner innkallingen.
Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente innkallingen.

1.6

Godkjenne sakslisten

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner forslag til saksliste.
Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente sakslisten.
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2.0

RIKsberetning, regnskap og revisjon

3.0

Forslag og saker

2.1

Behandle årsberetninger

3.1		

Lov for Rogaland idrettskrets

Bakgrunn:
Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for perioden
2020–2021 til godkjenning hos tinget.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretsstyret vedtok 15.2.2022 ny lov for RIK. Det er ikke
gjort tilføyelser eller endringer i lovnormen som krever
idrettskretstingets godkjenning. Se loven på side 63

Se RIKsberetning 2020-2021, fra side 8.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden
2020–2021.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget tok saken til orientering.
3.2

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjente årsberetningen for perioden.
2.2

Strategisk viktige idrettsanlegg

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretsstyret har i perioden med bistand fra fagnettverk
anlegg revidert strategi for “Strategisk viktige idrettsanlegg og
idrettsarrangementer” i fylket. Se side 61 og 67.

Behandle regnskaper

Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for 2020–
2021. Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor og
kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente strategien.

Se RIK regnskap 2020 side 38 og RIK regnskap 2021 side 50.

3.3

Innkomne saker: Ingen

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2020 og 2021.

4.0

Langtidsplan og -budsjett

4.1

Langtidsplan og handlingsplan 2020-2024

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjente framlagt regnskap for 2020 og 2021.

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

Bakgrunn
Idrettskretsstinget vedtok på tinget i 2020 langtidsplanen
“Rogalandsidretten vil og skal” for perioden 2020 - 2024. Planen
bygger på norsk idretts vedtatte plan “Idretten vil og skal”, RIKs
tidligere planer og avtaler om samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

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

Planen er, som “Idretten vil”, på nasjonalt nivå, et tillegg og en
rettesnor for arbeidet i de andre organisasjonsleddene i Rogaland
idrettskrets: Idrettslagene, idrettsrådene og særkretser/
-regionsledd.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere
statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens
regnskap.

Handlingsplanen for 2022 – 2024 er revidert av styret,
i samarbeid med administrasjonen.

2.3

2.4

Engasjere revisor

Se presentasjon av planen fra side 71.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretsstyret har godkjent planen, og legger saken fram til
godkjenning av idrettskretstinget.

Fastsette revisors honorar

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

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjenner revidert handlingsplan
for 2022 – 2024.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette
revisors honorar.
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4.2

Budsjett 2022-2023

Budsjettformat
RIK budsjett 2022-2023 settes opp i tråd med regnskapsoppsettet. Nærmere redegjørelse gis for idrettskretstinget under
forhandlingene. Avdelingene Folkepulsen, Idrett for mennesker
med funksjonsnedsettelse, Talenter Mot Toppen og OLT Sørvest
driftes hele tiden mot et nullresultat gjennom å balansere overeller underskudd mot gjeldende avsetninger.
Dermed handler det til enhver tid om å sikre økonomisk grunnlag
til RIKs kjerneoppgaver, og stadig økende forventinger fra NIF til
vår leveranse. Hovedbudskapet om det framlagte budsjett er at vi
under koronapandemien fikk ett større overskudd, som foreslås
anvendt i budsjett for kommende tingperiode.

6.1 Idrettskretsstyret
Leder:
Siri Ommedal (51), Sandnes
Nestleder:
Staale Grude Haaland (58), Time
Styremedlemmer: Torild Lende Fjermestad (59), Sandnes
		
Laila Nemeth (53), Tysvær
		
Anders Myhra Nordin (32), Stavanger
		
Sandra Serine S Pettersen (20), Haugesund
		
Trond Nerdal (67), Stavanger
Varamedlemmer: An-Magritt Stendahl (60), Stavanger
		
Øyvind Ravnås Lundbakk (45), Strand
Vedtak:
Sett inn vedtak

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretsstyret har godkjent budsjettet, og legger dette fram for
idrettskretstinget.

6.2 Kontrollutvalg
Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer
Leder:
Lars Enevoldsen (66), Bryne
Medlemmer:
Bente Bjerkreim (58), Ålgård
		
Pete Seglem (74), Egersund
Varamedlemmer: Mette Høgsand (61), Stavanger
		
Magne Bartlett (32), Stavanger

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjenner budsjettet.

Vedtak:
Sett inn vedtak

5.0
		

6.3

Se RIKs budsjett for 2022–2023 på side 77.

Retningslinjer for fordeling av midler som er til
disposisjon for kretsen

Bakgrunn
Dette punktet i lovnormen kom inn etter idrettstinget i 2015.
RIK hadde, inntil vi kom over på budsjettet til fylkeskommunen,
øremerkede midler til støtte av andre kretsledd. Det har vi ikke
lenger. Like fullt legger vi fram prinsipper for fordeling av de
midler som er satt av til tilskudd i budsjettet.
Se protokoll fra 2020 på RIKs nettsider; om oss/styret/RIKsberetninger: RIKsberetning 2018-2019 og protokoll.
Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtaket og innretningen fra idrettskretstinget 2020 står.
Forslag til vedtak
Vedtaket og innretningen fra idrettskretstinget 2020 står.

6.0

Representanter til Idrettstinget

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppnevne
representanter til idrettstinget og eventuelt ekstraordinært
idrettsting.
Vedtak:
Sett inn vedtak
6.5
		

Valgkomité med leder, to medlemmer
og ett varamedlem

Idrettskretsstyret presenterer forslaget:
Leder:
Medlemmer:
		
Varamedlem:

Valg

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen har bestått av leder Elisabeth Faret og
medlemmene Asle Torland og Rolf Børseth.
Varamedlem har vært Daniel Helleren.
Valgkomiteen presenterer selv kandidatene.

Vedtak:
Sett inn vedtak

Avslutning

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteeen presenterer sine forslag:
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John Arve Hveding (52), Karmøy
Janne Stangeland Rege (43), Tjelta
Torborg Kleppa (50), Fister
Daniel Helleren (24), Egersund

STYRET OG ADMINISTRASJONENS BERETNING

STYRET I RIK. Fra venstre; Siri Ommedal, Anette Vigrestad, Staale Grude Haaland, Torild Lende Fjermestad,
Laila Nemeth, Reidun Skretting, John Arve Hveding, Julia Andberg og Anders Myhra Nordin.

7

RIKsberetning 2020/21

Deltakerne i LAM-utvalget var:
• John Arve Hveding, styreleder, RIK
• Jørn Nielsen, styreleder, idrettsrådet Stavanger
• Lars Sigvart Hop, styreleder, Karmøy idrettsråd

STYRETS BERETNING
Funksjon

Navn

Leder:

John Arve Hveding

Kopervik IL

Nestleder:

Siri Ommedal

Sandnes Ulf
Toppfotball

Utvalgets virke falt sammen med at det omtrent samtidig også
nasjonalt var opprettet en LAM-gruppe av idrettsstyret. Her
deltok styreleder Jørn Nielsen fra idrettsrådet i Stavanger. Denne
saken ble behandlet og vedtatt på det ekstaordinære Idrettstinget
i 2021.

Medlemmer: Toril Lende Fjermestad Sandnes og Jæren
rideklubb

Vara:

Laila Nemeth

Indre Haugaland
ryttersportklubb

Julia Andberg

SIS studentidrett

Reidun Skretting

Klepp IL Turn

Staale Grude Haaland

Frøyland IL Fotball

Anders Myhra Nordin

SVG Hockey/krets

Anette Vigrestad

Nærbø IL Håndball

Idrettskretstinget 2020 ble grunnet Koronaen utsatt til første
helga i september. Pandemien medførte en on-off-situasjon i
forhold til mulighetene til å møtes fysisk. Teams var heldigvis
innført allerede i 2019, og det nye styret fikk, som det avtroppende
styret, en bråstart på den digitale møtehverdagen vi alle har
opplevd, etter at pandemien traff oss mars 2020.
Det er i perioden gjennomført 16 styremøter, inkludert to fysiske
styreseminarer hvor – tradisjonen tro – administrasjonen også
deltok.
Styrets arbeidsutvalg (AU) har i denne perioden bestått av leder
og nestleder med daglig leder/orgsjef som sekretær. Arbeidsutvalget forbereder saker til styrebehandling og bistår administrasjonen på en god måte i oppdukkende administrative vurderinger
fra tid til annen. I enkelte saker har styret delegert saker til
oppfølging via arbeidsutvalget.
Styret oppnevnte i første omgang et utvalg for anlegg, men
besluttet - etter svært god respons på rekrutteringen - å omgjøre
utvalget til et fagnettverk. Det har vært hyggelig å registrere at
responsen fra særkretsene har økt, etter at tinget i 2020 vedtok
strategi for strategisk viktige idrettsanlegg. Saken rulleres på
idrettskretstinget 2022.
Styret fulgte etter idrettskretstinget opp forslaget om å opprette et
«LAM-utvalg» regionalt. Saken ble fulgt opp av styreleder
Hveding. Utvalget skulle arbeide for å få fram saken om at
idrettsråd skulle kunne vedta på sine årsmøter og avsette inntil
fem prosent av de lokale aktivitetsmidlene til idrettsrådenes
budsjetter og handlingsplaner lokalt.
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Forslaget fra idrettsrådene om å bedre mulighetene for idrettsråd
og andre fra tinget vårt i 2020 er blitt fulgt opp, uten at dette har
ført til særlig mange høringsinnspill, hverken fra idrettsrådene,
særkretser eller idrettslag. RIK speiler nå NIFs høringssaker på
nettet via vårt eget område på våre nettsider.
Styreleder Hveding ble våren 2019 valgt som leder av Idrettskretsledernes Samarbeidsutvalg (IKSU). I denne rollen har
Hveding, på vegne av idrettskretslederne fra de andre fylkene,
hatt tett dialog med både idrettspresident Kjøll, og selvsagt også
idrettsstyremedlem Elisabeth Faret fra Rogaland – i tillegg til
kollegiet av idrettskrettsledere. Kollegiet har vist seg svært nyttig
både i forhold til oppdukkende saker av nasjonal interesse, men
også i forholdt til å få til gode prosesser i forberedelsene fram mot
idrettstinget, og i høringssaker.
Hveding fikk avløsning da perioden hans utløp under idrettskretsledermøtet høsten 2021.
Økonomisk utvikling
Pandemien medførte økonomiske utfordringer for ulike organisasjonsledd i norsk idrett. Særforbund, særkretser og idrettslag er
avhengig av vedtatte kontingenter og lisenser, markedsinntekter
og publikumsinntekter. Selv NIF har vesentlige markedsinntekter.
Det samme gjelder ikke for RIK som ikk tar inn inntekter fra
underliggende ledd, men selv distribuer tilskudd, basert på faste
inntekter. Disse er grunntilskudd fra NIF, men først og fremst
avtalte tilskudd fra fylkeskommunen, og noen inntekter til
programmer for økt inkludering og integrering via stiftelser.
Vi må spesielt få takke Rogaland fylkeskommune for å stå ved sine
tildelinger gjennom pandemien. Dette gjorde at vi også kunne
gjøre det samme for bl.a. særkretsene.
KUD fulgte ikke alle råd fra idrettsorganisasjonen ift. kompensasjonsordningen. Dette medførte at idrettslag fikk kompensert tapte
inntekter til arrangement, noe som selvsagt var riktig. Samtidig
medførte langvarig nedstengning av koronahensyn til at
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aktiviteten ble forhindret, noe som førte til at kostnadene ikke
kom. Dette gav mange idrettslag en positiv økonomisk effekt på
regnskapene, selv om noen opplevde det motsatte.

Permittering var aldri aktuelt, grunnet den økonomiske situasjonen nevnt i forrige avsnitt og høyt press, med vekt på omstilling.
Se øvrige rapporter fra arbeidsområdene.

For RIK slo kompensasjonen positivt ut. Vi leverer et høyt
overskudd for tingperioden, noe som vi har tatt hensyn til i et
offensivt budsjett for 2022 og 2023. Se regnskap og budsjett.

Grunnet langvarig sykdom i to år, var det strengt nødvendig å
ansette en vikar, som i stor grad startet på «hjemmekontor» hos
oss våren 2021.

Administrasjonen

Fun fact: Etter fylkessammenslåingen hvor 19 idrettskretser ble til
har idrettskretsene (uten OLT sentrene (7 av 11)) i snitt 10,89
årsverk per krets. RIK har seks årsverk til sammenligning.

Styret vil berømme den innsatsen administrasjonen har gjort i
denne utfordrende perioden.
Administrasjonen har i store perioder av tingperioden jobbet mer
enn noensinne, og i perioder mer enn de har hatt godt av.

RIKsberetningen dekker den virksomhet
som ligger innenfor området som er
markert med blått omriss.
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INNENRIKS

GENERELT
Utsettelsen av idrettskretstinget har medført at styret i realiteten
kun har hatt halvannet års virketid. I tiden etter tinget opplevde vi
alle en vekslende situasjon med lettelser og innstramminger - i tur
og uorden. For idrettskretsen har dette like fullt vært bagatellmessig, i forhold til hvor krevende situasjonen har vært for
idrettslagene.
Gjennom pandemien har vi hele tiden vært enig i at våre barn og
unge har vært viktigst. Vi har også støttet at toppidrettsutøvere
fikk prioritet. Like fullt har vi hele tiden vært tydelige på at også
idretten for øvrig, som helhet, måtte være en del av løsningen,
ikke problemet.
Inne-idrettene, og ikke minst voksne over 20 år har stort sett vært
avskåret fra å drive sin aktivitet i nesten to år! Det ble tidlig i
pandemien varslet at dette utgjorde en stor utfordring for
idrettens samlede kapasitet av frivillige, noe vi senere har sett har
medført store tap for idrettene
Takk og lov for idrettens helhetlige organisering
12. mars 2020 var en merkedag mot slutten av forrige tingperiode.
Da stoppet Norge, slik vi kjente det, opp i forhold til utviklingen
av pandemien.
På et par døgns varsel over en helg snudde et utvalg særforbund
og idrettskretser seg rundt for å innhente grunnlag for å utrede
konsekvensene for planlagte arrangementer, med tanke på å få
adressert behovet for en kompensasjonsordning.

Dette ble starten på en ny arbeidshverdag hvor NIF via
idrettskretser, idrettsråd, særkretser og idrettslag innhentet
informasjon til kulturdepartementet (KUD) og andre veien. Ofte,
og gjentatte ganger.
RIK så fort den gjensidige nytten det var å etablere «RIKsnytt»,
digitale møteplasser, hvor vi sammen kunne drøfte de ufattelig
detaljerte anbefalingene, og etter hvert forskriftene, som skulle
gjelde gjennom hele pandemien. Det er gjennomført 11 RIKsnytt-møter i 2021 og 7 i 2020. Noen små og noen store.
Selv om vi selvsagt skulle vært pandemien foruten, opplever vi at
disse møteplassene har ført til en tettere og hyppigere dialog med
både idrettsråd og særkretsene i fylket. Mange av innspillene fra
disse møtene har idrettskretsen tatt med seg inn i arbeidet og
møtene i IKSU. Noe vi tar med oss videre inn i neste tingperiode.
Selv om idrettens innspill til både koronaregler og innretningene
av kompensasjons-ordningene bare delvis ble lyttet til, våger vi
påstanden om at idretten kom tettere på myndighetene både
nasjonalt og lokalt. Samlet sett er det vår påstand at idretten kom
bedre ut av, både reguleringer og innretninger, enn vi ville gjort
uten en helhetlig organisasjonsstruktur.
Deretter kom strømsjokket, eller strømpandemien for å avløse
koronaen. Dette hører 2022 til, noe vi får komme tilbake til i neste
RIKsberetning for perioden 2022-2023.

Tusen takk til idrettsheltene som stiller opp for kampanjen “Velkommen tilbake til idretten”. En kampanje som skulle prege idretten fra
“gjenåpningen” 25 september 2021, men som vi alle vet fikk vi enda en krokfot av pandemien. Målet ligger fortsatt fast; Rogalandsidretten vil
ta tilbake de tapte medlemskapene, og ikke minst de frivillige vi har mistet – innen 2023.

10

RIKsberetning 2020/21

INNENRIKS

Velkommen tilbake til idretten
Det forventes stadig mer av både skolen og idretten. Av alt som nå
er viktig, er det viktigste å ta tilbake de tapte medlemmene og de
frivillige. De som skal ta seg av våre barn og unge, men også sørge
for et flott aktivitetstilbud som gir «idrettsglede hele livet». For vi
må ikke glemme at rundt 40 prosent av våre medlemmer er
voksne over 20 år.
Rogalandsidretten har fra 2019 til 2020 tapt 11 469 medlemskap,
men har heldigvis fortsatt 139 661 medlemskap, i en befolkning
som nærmer seg en halv million i Rogaland (medlemskapstall
oppgis her uten bedriftsidretten, som også taper terreng).
Signalene vi får, etter at pandemien har fulgt oss inn i 2022
(skrivende stund), er at vi kan forvente ytterligere tap av
medlemskap når 2021-tallene er klar sommeren 2022.
Rekruttering av frivillige og medlemmer må logisk sett være jobb
nummer 1 i kommende tingperiode, noe RIK håper alle organisasjonsledd blir med på å gjøre til en viktig kommunikasjonsoppgave
– for idrettslagene!

Idrettsråd og soneinndeling
I rapporten strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland er det pekt
på sonedeling av fylket. For å stimulere til samarbeid på tvers er
sonemodellen også etablert i arbeidet mot idrettsrådene.
Én fra ett av idrettsrådene i hver sone har påtatt seg et sonelederansvar.
Det er i perioden arbeidet for å etablere interkommunale utvalg
for idrettsanlegg også utover Haugalandet. For tiden er det
prosesser i gang i sone Dalane, og i sone Ryfylke. Idrettsrådene i
sone Jæren og i sone Nord-Jæren møtes jevnlig, men det er ikke
opprettet en struktur for felles anleggsutvikling. Interkommunale
utvalg for idrettsanlegg har per kommune ideelt sett med
folkevalgte fra idrettsråd og kommune, samt ansatt fra kommune,
i tillegg har Rogaland Idrettskrets møterett.
I 2020 ble det også gjennomført sonemøter på Jæren og Haugalandet, i november 2021 idrettsrådskonferanse på Karmøy.
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg vil alltid være et grunnleggende satsingsområde.
Idrettens verdiskaping skjer i idrettsanleggene. Det er disse
anleggene som gjør stolte øyeblikk og bedre folkehelse mulig for
fylkets idrettslag. Det gjør det mulig å ha 75 000 idrettsarrangement og rundt 140 000 medlemskap. Det er også anlegg som gjør
at idretten i Rogaland samlet kan nå en omsetning på over en
milliard kroner, og ha nærmere 2000 ansatte. (i ulike stillingsstørrelser)
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Det er registrert 2 307 anlegg som er knyttet til idrettsaktivitet og
delfinansiert med spillemidler i Rogaland, med stort og smått
(ikke nærmiljøanlegg). 568 av disse står med private eiere, som vil
si idrettslag eller deres selskap.
I tillegg finnes lokale private idrettsanlegg som er bygget uten
spillemidler. Dette kan være helkommersielle anlegg hvor f.eks
idretter som Squash, Bowling, Padeltennis, Golf, Ryttersport,
Klatring, Kampsport m.m. leier seg inn. Det anslås å være rundt
20 slike anlegg i Rogaland.
Det er for tingperioden realisert 29 idrettsanlegg, som beskrevet
over, noe som er nøyaktig det samme antall som forrige tingperiode, 2018 og 2019.
Anlegg, innbyggere og medlemskap
Rogaland er landets fjerde største fylke etter folketall, sammenligner vi med de andre fylkene og antallet idrettsanlegg ligger
Rogaland nest sist. Det trenger ikke å bety så mye for idretten hvis
man i Rogaland bygger større anlegg enn dem man sammenligner
seg med. Men, landsgjennomsnitt innbyggere med i idrettslag er
på 25,6 prosent - i Rogaland er tallet 22,7 prosent! Noen av våre
kommuner er nede i 19 prosent.
Prosentandelen med i idrettslag på 22,7 prosent gir en 9. plass
blant fylkene – og vi vet jo at anleggsutvikling og medlemsmasse
henger sammen. Denne posisjon med anlegg og medlemskap viser
et stort potensial for Rogaland. For å sikre videreutvikling av
idretten i Rogaland er det behov for at det bygges flere idrettsanlegg hvor det er lav dekning, og sikre et mangfold av anlegg.

VIRKSOMHETSOMRÅDER
Les mer detaljert om områdene i egne kapitler.
Lov og organisasjon
Vi opplever økt etterspørsel på fagområdet som henger tett
sammen med Kompetanseområdet vårt. Både fra medlemmene,
men også i fra NIF. Det kan oppfattes bekymringsfullt at omverdenen, det være seg medlemmer, media og det offentlige,
stadig synes å øke sine forventninger til at også idrettslagene som
ledes av «frivillige på kveldstid», skal være «like proffe» på stadig
flere områder – som om idrettslag kan sammenlignes med
bedrifter.
Dette er både en idrettspolitisk og en administrativ oppgave å
drøfte i fortsettelsen.
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Kompetanse
Pandemien tvang oss umiddelbart til å forsere den digitale
utviklingen for kompetanseområdet, noe som isolert sett har vært
positivt, og som må sies å kunne skyldes god jobbing. Vi tar med
oss dette som verdifulle erfaringer når vi nå vender tilbake til en
hverdag uten pandemi.
I tiden som kommer blir det viktig å finsikte hvilke tiltak som bør
gjennomføres digitalt, og hvilke som igjen bør være fysiske kurs og
kompetansetiltak. Dessuten må det
gjøres avveininger om hvilke tiltak
som kan fungere som hybride
løsninger.
Aktiviteten for 2020 viser at vi økte
antall kurs i 2020, mye på grunn av
omlegging til digitale kurs, men at
antall deltakere samme året var
identisk med 2019. I 2021 gikk antall
kurs (hovedsaklig digitale) noe ned,
men samtidig økte antall deltakere
med nærmere 450 personer fra 2020
til 2021, eller rundt regnet 250
deltakere sett mot 2018.
Kommunikasjon

siden ble omorganisert via en formell stiftelse. Fortsatt har vi rom
for andre synlighetsarrangementer som Paralympisk skoledag.
Omsetningsmessig har dette gitt større inntekter enn fryktet, og vi
avventer i skrivende stund svaret på en større søknad.
Kompetansen og nettverket som vi har opparbeidet siden 2009 er
blitt omfattende og viktig. Fundamentet for vår evne til å arbeide
for Folkepulsens målgruppe legges av Rogaland fylkeskommune.
Samtidig har NIF gradvis styrket vår evne ved å øke en øremerket
stilling fra 20 til 50 prosent i Rogaland. Dette frigjør fylkesmidler
til aktivitet, og det bør arbeides opp mot
NIF for at vi sikt får på plass en 100
prosent stilling. Dette kan ytterligere
styrke vår mulighet for at enda flere av
eksisterende midler kan gå uavkortet til
aktivitet, og med vår metode bli doblet,
gjennom kommunalt samarbeid via
idrettsrådene.
Toppidrett
Talenter Mot Toppen (TMT) drives
fortsatt godt, sammen med fylkeskommunen og OLT Sørvest. TMT er som før
fortsatt lokalisert på St. Svithun vgs,
med et innslag av yrkesfagselever på
Jåttå – hovedsaklig ishockey-elever/
utøvere. Tingperiodens viktigste nyhet
er at fylkespolitikerne etter flere års
innsats nå har vedtatt at både TMT og Toppvolley Norge (TVN) på
Sand i Suldal er tatt ut av skolebudsjettet – som en særskilt
fylkespolitisk satsing. Det pågår ellers en evaulering av TMT-modellen som tidligst får en konsekvens fra skoleåret som starter
august 2023.

Reiselivsprisen. Styreleder John Arve Hveding (h) og
daglig leder Rune Røksund (v) fikk i 2020 den store
gleden av å motta Rogaland fylkeskommune sin
reiselivspris for 2019 av fylkesordfører Marianne
Chesak under fylkestinget i Haugesund.

Dette er et område hvor NIF sentralt
har økt sin kapasitet. Vår kapasitet i RIK er konstant, men vi har
valgt å legge oppgaven til kompetanseansvarlig, men i tillegg
opprettet en liten gruppe på tre personer som ukentlig forsøker å
finne rom til å øke vår digitale synlighet på internett og sosiale
medier som et tillegg til å utnytte alle våre møteplasser. Det er
utrolig mange viktige budskaper som er viktige. Administrasjonen
arbeider etter en plan som overordnet holder fast ved at vi i lang
tid må ønske flere Velkommen tilbake til idretten – for at vi skal ta
tilbake tapte medlemskap, og kanskje viktigst av alt, flere
frivillige.
Området kommunikasjon og ikke minst PR har ett større
potensiale, gitt det tilføres mer kapasitet.
Folkehelse
Dreiningen de siste år har vært at stiftelser i større grad foretrekker å gi støtte til enkeltprodukter enn tidligere. Når vi før fikk
midler til fri bruk mot Folkepulsens strategi, og dobling av støtten
gjennom kryss-finansiering via idrettsråd og kommuner ønsker
man nå i større grad å støtte enkeltprodukter» som SMIL (skole,
trening og leksehjelp), og ikke minst Superlekene, som for noen år
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Den idrettspolitiske saken framover vil blant annet handle om
hvordan idretten og fylkeskommunen skal samhandle for at det
blir mulig å få gitt tilbud om kompetanse fra Olympiatoppen til
flere av fylkets idrettslinjer.
OLT Sørvest ledes faglig fra Sognsvann, men ligger forankret i
RIKs langtidsplan/-handlingsplan, og i våre regnskaper og
budsjetter. Olympiatoppen har gjennomført en større evaluering
som også inkluderer forholdet til de regionale toppidrettsentrene.
Det finnes syv slike i dagens 11 fylker. Noen av dem administreres
også fra Sognsvann. Andre, som OLT Sørvest her hos oss,
administreres via idrettskretsene.
OLT Sørvest har etter at VI-stiftelsen trakk seg ut av samarbeidet
med Olympiatoppen sentralt i 2021 måtte fristille verdifulle
ressurser som var engasjert innen para og kraft/styrke, og er nå
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ganske sårbare hva angår kapasiteter. Sentralt må Olympiatoppen
spare 15 millioner kroner i 2022, noe som ytterligere forverrer
situasjonen.
Rogaland fylkeskommune følger opp, og er utfordret til å matche
sin støtte til OLT Sørvest på samme nivå som til Folkepulsen.
Det er paradoksalt krevende å hente støtte fra vertskommunen,
noe som vi må fortsette å kjempe for. I andre deler av landet
kjempet kommunene i sin tid om å få lokalisert et regionalt
toppidrettssenter. (Vår region var først ute med etableringen
høsten 2015. Dessverre ble dette vedtatt uten at RIK eller andre
fikk gått noen runder med aktuelle vertskommuner som den gang
var kommunene på nord-Jæren.)
Idrettens hus Rogaland AS
RIK eier 48 prosent av Idrettens hus Rogaland AS sin seksjon på
SR-Bank Arena. De øvrige eierne er leietakere og to særforbund.

En strålende opplagt idrettspresident Berit Kjøll, tett
oppfulgt av styreleder John Arve Hveding, under
besøket i Rogaland juni 2021. Besøket ble gjennomført
som befaring på Sola, i Sandnes og Stavanger og endte
med en idrettspolitisk debatt med blant annet Pål
Morten Borgli (FrP), Aleksander Stokkebø (H) og Tom
Kalsås (AP).

Det følger av etablerte avtaler at organisasjonssjefen i
idrettskretsen også skal være daglig leder for selskapet. Selskapet
har ingen lønnede ansatte, og drift og organiseres etter felles
retningslinjer, hvor en rekke oppgaver løses på dugnad blant
eiere/leietakere.
Under pandemien måtte også selskapet bruke tid på spesifikke
retningslinjer for bruk av huset – etter vekslende smittevernregimer. Huset har i realiteten vært avstengt for ansatte og
besøkende i tingperioden.

Ett av tusenvis av oppslag om hvordan befolkningen
opplevde de nitidige, skiftende og svært detaljerte
reguleringene av samfunnet gjennom nesten to år
med pandemi.
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SAMARBEIDET PÅ VESTLANDET
Idrettskretsene på Vestlandet består av Møre og Romsdal
idrettskrets, Vestlandet idrettskrets og vi i Rogaland idrettskrets.
På samme måte som at idrettsrådene i en sone av fylket Rogaland
samarbeider, finner RIK det interessant å utveksle tanker og ideer
som kan bidra til å gjøre hverandre bedre, på tvers av vår store
landsdel.
Vi har i perioden formalisert samarbeidet gjennom en intensjonsavtale om samarbeid innen idrettsturisme. Utgangspunktet er at
vi ser nytten av å spille hverandre bedre både innen anleggsutvikling og idrettsarrangementer.
Samarbeidet kan videreutvikles til flere områder i kommende
tingperiode.

IDRETTSTINGET
Idrettstinget 2021 ble en todelt affære, grunnet pandemien.
28. – 29. mai 2021 møtte RIKs representanter på Kronen Gaard
for å gjennomføre et digitalt idrettsting.
Her møtte følgende fem oppnevnte representanter:
• John Arve Hveding
• Staale Grude Haaland
• Torild Lende Fjermestad
• Julia Andberg
• Kjersti Fotland (Rogaland rytterkrets)
Del to av idrettstinget ble gjennomført på Gardermoen 15. – 17.
oktober 2021.
Her møtte følgende fem oppnevnte representanter:
• John Arve Hveding
• Siri Ommedal
• Staale Grude Haaland
• Torild Lende Fjermestad
• Kjersti Fotland (Rogaland rytterkrets)
RIK hadde fremmet flere saker til idrettstinget:
Special Olympics Winter Games
Vi stod sammen med vestlandskretsene Møre og Romsdal og
Vestland bak forslaget om å utrede en mulig norsk søknad om
Special Olympics, Winter Games.
Saken ble vedtatt.
Lovendring - tilføyelse/endring § 2-15
Saken ble meldt inn fra medlemmer i Rogaland. Styret støttet
saken som handler om at det også prekorona skal kunne benytte
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Skrytebilde fra tingets talerstol. Fra venstre; Rune Røksund, Siri
Ommedal, Kjersti Fotland, Staale Grude Haaland, Torild Lende
Fjermestad og sjefen sjøl; John Arve Hveding.

digitale virkemidler for å gjennomføre årsmøter.
Saken ble vedtatt.
Lovendring – Allianseidrettslag § 2.5.4 og § 10-7
Saken handler om å sikre habilitet mellom styret i Allianseidrettslag (hovedsstyret) og idrettslag i allianse (avkom), hvor
dagens lov ikke er til hinder for identiske styrer. Alliansemodellen
er opprinnelig designet for å benyttes for å skjerme bredden i
hovedlaget mot økonomisk og sportslig risiko i toppidretten, som
kan organiseres med egen lov og eget org.nummer – like fullt, inn
under hovedlaget. Det framkom under forhandlingene at det nok
er flere enn det som modellen var tenkt for, som like fullt benyttet
denne modellen.
Saken ble vedtatt oversendt til idrettsstyret – men er ikke enda
løst.
IK som egen post i spillemiddelsøknaden
Denne saken fremmes for å synliggjøre den negative utviklingen
rammevilkårene for idrettskretsene har hatt siden år 2000, sett i
forhold til både NIF, Særforbundene og Olympiatoppen. Overraskende nok støttet Viken idrettskrets, som den eneste av
idrettskretsene saken – noe som ville tydeliggjort bedre at
idrettsstyret kunne vist om de ønsket å gå fra ord til handling i
forhold til problematikken. Saken falt.
LAM-saken
Saken om at idrettsrådene skal kunne vedta på sine årsmøter at
inntil 5 prosent av de lokale aktivitetsmidlene skal kunne vedtas
tatt inn i budsjettet ble heldigvis denne gang vedtatt.
Saken om fem-prosenten avgjøres dessverre ikke av idrettstinget,
da det er KUD som må overbevises – også her. KUD overstyrer i
realiteten, via spillemiddelsøknaden og postinndelingen, idrettstingets handlingsrom til å gjøre reelle og substansielle budsjettposteringer i forhold til vår egne idrettspolitiske dokumenter.
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LAM er mer enn doblet de siste 10 årene, uten at muligheten til å
innrette noe av økningene til å henge sammen med de krav KUD
stiller til organisasjonsleddene NIF, Særforbund og idrettskretser.
Vi venter fortsatt på en avklaring av departementets beslutning i
forhold til vedtaket.
Andre saker
Ellers huskes nok tingene i 2021 for at høydehus-saken ble vedtatt
normalisert, og at det ble vedtatt å innføre en påtalenemd i norsk
idrett. Dette er blant annet en god ordning for medlemmer som
har behov for å nå fram med ønske om å påtale et forhold i
idrettslaget. Fra før er det nemlig kun organisasjonsleddene som
kan fremme en sak for Domsutvalget.
Det kan også være verdt å merke seg at idrettstinget vedtok at det
skal være en obliatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett,
og ikke minst; at Rogalands Elisabeth Faret ble gjenvalgt for fire
nye år.

Comeback-kid: Under tingmiddag
ble tidligere idrettspresident Tom
Tvedt fra Rogaland tildelt
æresmedlemskap i idrettsforbundet av idrettspresident Berit Kjøll
- til rungende jubel og stor applaus
fra salen.

LAUST OG FAST
Det er krevende og umulig å yte alle nasjonale saker som har vært
drøftet rettferdighet.
I det store bildet er det ganske klart at Koronapandemien har vært
den altoverskyggende saken det har vært samhandling rundt. (Se
mer om dette under InnenRIKs.)
Media gjør en viktig jobb, men har også i denne perioden kost seg
med en rekke saker hvor idretten kan ha vanskelig for å nyansere
problemstillingene. Det kan f.eks. være krevende for et organisasjonsledd å forsvare seg mot enkeltpåstander som gjelder interne
forhold, uten å legge fram informasjon som ellers i samfunnet
forstås å være interne anliggende. Anført av fire til fem journalister i landet som kan oppfattes å ha blitt meningsbærere, mer enn
en part som driver med kontradiksjon.
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At koronapandemien omsider skulle bli avløst av et strømsjokk for
idrettslag som selv eier idrettsanlegg var det heller ingen som
forutså. Denne saken ser dessverre ut til å bli en langvarig
utfordring med de prognoser som vi kjenner til for strømprisene i
årene som kommer. Hvorvidt dette for all framtid skal løses
gjennom økte tildelinger fra Stortinget, eller er om det kommer et
paradigme-skifte i forhold liv livsnødvendigheten - energi - må vi
alle følge med på i tiden som kommer.
VI-stiftelsen trakk seg fra samarbeidet med NIF og Olympiatoppen høsten 2021. Nå foreligger det en ny start gjennom strategien;
Én idrett - like muligheter. Dette er en god start på en ny helhetlig
tilnærming til et videre para-perspektiv. Et perspektiv som ikke
blir bedre enn det idrettslag og vi andre organisasjonsledd makter
å få til sammen, og i samarbeid med det offentlige.
Digitaliseringen av norsk idrett fortsetter, som en direkte
konsekvens av den omfattende moderniseringsprosessen vi har
vært gjennom. For idrettslagene betyr dette f.eks. både krav og
konsekvenser på noen områder. F.eks. krav om rapportering og
fakturering av medlemskontingent via et NIF-godkjent digitalt
system, mot stadig mer “gratispenger” via L0kale aktivitetsmidler.
For RIK, som en liten “bedrift” gradvis høyere IT/data-utgifter,
etterhvert som alt i norsk idrett skal henge sammen med alt.
Til alle de vi er til for - våre medlemmer
Erfaringene er at det stadig stilles større krav til alle ledd. Et
gjennomsnittlig idrettslag har aldri opplevd underslag, saker som
gjelder seksuell trakassering eller vold. De har kanskje heller ikke
hatt forespørsel fra en person som mangler en fot, eller et
kromoson, gjennom 50, 75 eller 100 års virke - utelukkende drevet
på dugnad. Kravene og rettsliggjøring av både stort og smått
kommer – fra medlemmer, media, det offentlige eller fra business-tekningen som av og til kan bre om seg også i norsk idrett.
RIK må aldri glemme at dette kan være krevende for idrettslagene, og det bør alltid være vår og øvrige overordnede organisasjonsledd sin oppgave å minne omverden rundt oss om at norsk
idrett er en forening av frittstående og selveiende foreninger - ikke
et foretak, eller en forretningsmessig kjede.
For RIKs egen del er det viktig å fortsette dialogen om ansvars- og
rollefordelingen mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene.
Økonomi som barriere er like fullt et holdningsspørsmål som
idrettslagene, alle deler av norsk idrett og det offentlige, igjen bør
sette på dagsorden igjen, når pandemi og strømsjokket letter, og
de økonomiske forutsetningen igjen normaliseres.
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Initiativttaker til Velodromen, Tor Helge
Skretting fra Sola Sykkeklubb, fortalte historien
om ambisjonen, som startet på 70-tallet.

RAPPORT FRA FAGNETTVERK ANLEGG
Styret i RIK oppnevnte etter idrettskretstinget i
april 2018 et areal og anleggsutvalg. Utvalget har,
med utgangspunkt i mandatet, og med bakgrunn i
vedtakene som ble gjort på idrettskretstingene april
2016 og i 2018, utarbeidet en rapport som beskrev,
systematiserte og prioriterte “Strategisk viktige
idrettsanlegg” i fylket. De store idrettene var
representert i utvalget, det var flere høringer og
samlinger, og styret ble tiden holdt fortløpende
orientert.
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Navn

Fra

Leder Laila Nemeth

Hestesport

Sebastian Kartfjord

Sykkel

Hans Olav Sandvoll

svømming og friluftsporter

Bjørn Stanley Ims

Ishockey/isidretter

Stein Erik Ansethmoen

Turn

Magnus Heskje

Håndball/ hallidrett

Jon Asgaut Flesjå

Fotball

Sigurd Erland

Bowling

Lars Gjerdaker

Rackettidrettene

Oddbjørn Kvammen

Volleyball/hallidrett

Per A Torbjørnsen

Friidrett

Per Velde

Motorsport

Bent Jakobsen

Ski

Jostein Kvernes Salvesen

Rogaland fylkeskommune

Torstein Plener

Rogaland fylkeskommune

Gjert Smith jr

RIK
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Anleggsutvalget fikk på bakgrunn av denne strategien høsten 2018
Rapporten har vært ute blant Rogalandsidretten på to høringer.
Den har også vært drøftet på to idrettsrådssamlinger.

Anleggsressurser:
Avdelingsdirektør i KUD Ole
Fredriksen (venstre) i hyggelig
passiar med rådgiver idrettt
Eirik Søndenå fra Rogaland
fylkeskommune under åpningen av Velodromen.

I arbeidet med å realisere anlegg, for de idrettene det er pekt på i
rapporten, er utvalget omgjort til et fagnettverk. De aktuelle
idrettene har pekt på ressurspersoner som fyller fagnettverket.
Fagnettverket har arbeidet etter følgende mandat.
1. Bidra inn imot idrettslag og kommuner for å realisere
anleggsprogrammet Strategisk viktige idrettsanlegg.
		 a. Utarbeide en tids- og handlingsplan for hvordan
			 fagnettverket kan bidra til gjennomføring av det
			 allerede vedtatte program og prioritering (Strategisk
			 viktige idrettsanlegg) og se disse opp mot det
			 fremtidige idrettsturisme programmet Strategisk viktige
			 idrettsarrangement i fylket.
		 b. Identifisere nettverk/grupperinger som kan bidra i
			realiseringen
		 c. Fagnettverket og dennes kompetansepersoner kan bidra
			 inn med råd og veiledning i enkeltprosjekt som bidrar til
			 realisering av Strategisk viktige idrettsanlegg.
2. Fram mot ny tingperiode, bistå i evaluering og oppdatering av
anleggsprogrammet Strategisk viktige idrettsanlegg, og sikre
forankring, innspill og involvering (fra idrettslag, idrettsråd,
særforbund, ved bruk av interkommunale anleggsutvalg, sone
samlinger, anleggskonferanse og idrettsrådskonferanse) i
denne prosessen.
a. Det oppdaterte programmet skal fortsatt ha fokus på hvilke
		 typer anlegg flere kommuner og/eller idrettslag oppfordres
		 til å gå sammen om å etablere og drifte. Disse skal
		 kategoriseres i soner, nord/sør plassering eller ett i fylket.
3. Fagnettverket rapporterer til styret via fagnettverkets leder.
Resultat av arbeid forankres og besluttes i styret.
4. Bistå styret i ulike høringer og innspill til spillemiddelordningen, kommune- og fylkesdelplaner

Det er store dimensjoner
over Velodromen – både i
høyde, lengde og bredde,
takket være interkommunal
samhandling.

Gjester fra nær og fjern ankom
åpningen som ble gjennomført
av kulturminister Abid Raja.

Fagnettverket har hatt jevnlig møter i løpet av 2021, og har for de
aktuelle idrettene opparbeidet en liste for fremtidig realisering. Et
utvalg av disse vil naturlig nok være spesielt viktige for idretten i
Rogaland. Sammen har fagnettverket pekt på faktiske anlegg til
listen Strategisk viktige anlegg i Rogaland.
Fagnettverket har bestått av personer som representerer de store
idrettene samt idrettene det spesielt er pekt på i rapporten, og
representanter fra Rogaland fylkeskommune.
Fagnettverket har deltatt på anleggskonferanse i regi av Rogaland
idrettskrets og Rogaland Fylkeskommune på Sola i 2020 og i
Egersund i 2021

Tør vi håpe på at også
Rogaland, 70 år etter at idéen
ble unnfanget kan finne sin
løsning for 50 meters bassenget
i løpet av neste tingperiode?

Fagnettverkets forslag er behandlet av idrettskretsstyret og ligger
til behandling. Se saksliste.
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LOV OG ORGANISASJON

Førjulstrening i Viking Cricket Klubb, stiftet i 2020
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Lover, bestemmelser og retningslinjer
Norsk idrett opererer med et medlemskapstall på rundt
2 millioner. Idrettstyret i NIF har kun fem ansatte i juridisk
avdeling. Idrettsstyret har derfor med hjemmel i loven som
idrettskrets- og særforbundsrepresentantene vedtok på idrettstinget et delegasjonsreglement - fra idrettsstyret til idrettskretsstyret.
Styret i RIK delegerer deretter myndighet til administrasjonen
som til daglig håndterer lovhenvendelser fra underliggende
organisasjonsledd i fylket. Styret får fra tid til annen, og i særskilte
tilfeller, orientering om pågående saker, og kan involveres i
ankesaker.
I 2020 ble det opprettet et fagteam under juridisk avdeling i NIF,
teamet består av de ansatte i idrettskretsene som har lov og
organisasjon som arbeidsområde, og juristene i NIF. Dette har
ført til med bedre samhandling på området blant idrettskretsene
og juridisk avdeling i NIF.
I 2020 kom det ny forskrift om navn på idrettslag, i den forbindelse ble det opprettet en navnegruppe. Idrettskretsen må innhente
uttalelse fra gruppen før en godkjenner navn på idrettslag.
Bakgrunnen for å opprette navnegruppen var å få en mer lik
behandling av navn på idrettslag.

Det er grunn til å advare mot at vi selv standardiserer løsninger og
krav som blir for arbeidskrevende og vanskelig for idrettslagene å
adoptere. For saker som i idrettslagene er sjeldne, men som
akkumulerer seg til størrelser når vi slår dem sammen på
nasjonalt nivå. Dette er ikke et angrep på de alvorlige sakene som
åpenbart skal varsles. Noen av dem skal også politianmeldes.
RIK er ikke idrettens konfliktråd, men blir ofte involvert i større
og mindre konfliktsaker mellom medlemmer, og mellom medlemmer og styret – eller årsmøtet.
Dette er som regel tidkrevende saker hvor fokuset ikke alltid
utelukkende handler om sak, men også person. Vi ser ofte at de
involverte ikke forstår, eller respekterer, at årsmøtet er idrettslaget høyeste organ. Og i de aller fleste saker siste instans for veldig
mange saker.
Sakene vi kommer i berøring med kan dreie seg om alt fra NIFs
lover til særforbundsregulerte forhold og norske lover. Vi forsøker
å adressere saker som angår aktivitetene til både særforbund og
særkretser, og rådgir også her. Når det gjelder påstander om
brudd på norske lover anbefaler vi at partene kontakter sivil
kompetanse og vurderer anmeldelse. I sistnevnte tilfelle avventer
vi som hovedregel det offentliges behandling.

Stort mangfold i type saker
Medlemssystem
Grunnmuren i vårt arbeid med lovsaker handler om at RIK
fortløpende behandler saker om opptak og nedleggelse av
idrettslag, gruppetilkobling til særforbund osv.

Vi har i perioden vektlagt fortsatt vår innsats for å få alle idrettslag
i NIF inn i et godkjent medlemssystem. I Rogaland har vi jobbet
jevnt og trutt med dette siden 2016.

RIK mottar årlig en jevn strøm av henvendelser knyttet til
«lovsaker». Spennet strekker seg fra tilsynelatende «små
kranglesaker» til større konflikter. I tillegg varierer saksinnholdet
fra alt i fra saker om adferd internt i idrettslagene til strategi,
økonomi og i enkelte tilfeller saker med påstander om underslag
og andre forhold som også berører sivil lovgiving. Erfaringsmessig
er det størst trykk opp mot årsmøtetiden. Spørsmål om kjønnsbalanse, valgbarhet og inhabilitet er klassikere.
Etikk, verdier, lover – og konflikthåndtering
Idrettslagenes rutiner er generelt alltid tilpasset den virkelighet
man til enhver tid lever i. Det oppleves som en tendens at stadig
flere skal løse uenighet via «rettsliggjøring». Med eller uten følge
av sivile advokater, som ikke nødvendigvis er eksperter på NIFs
lov. Dette blir krevende når begreper fra arbeidslivet som
avviksrapportering, bekymringsmelding og varsling alle skal
kunne defineres av den enkelte i et idretttslag, som subjektive
størrelser.

Høsten 2021 ble det fra NIFs side bestemt at vi etter en årrekke nå
er kommet så langt at dersom idrettslagene nå ikke benytter ett av
de godkjente medlemssystemene – og fakturering via dette, så kan
idrettslagene risikere å miste tilskudd, og i verste fall, sitt
medlemskap i NIF. Idrettslagene i Rogaland har generelt vært
flinke på dette området. Vedtaket om mulig sanksjon ser ut til å ha
fått etternølerne til å våkne. Ved utgangen av 2021 var det kun syv
idrettslag som ikke hadde valgt medlemssystem. På landsbasis er
det et svært godt resultat.
Fokuset fremover er å få alle idrettslag til å fakturere
medlemskontingent gjennom valgt system. Dette er et krav i
henhold til NIFs lov. I Samrap. skal en kun registrere betalende
medlemmer, tallene vil bli hentet ut direkte fra systemene. Dette
for å kvalitetsikre medlemstallene som er grunnlag for offentlige
midler.

Norsk idretts mål under valgkamper har i en årrekke vært at det
offentlige må gjøre det enklere å være frivillige (ledere) i
idrettslag. Når uenigheter og konflikter ikke løses på lavest mulig
nivå, oppfatter vi at dette kan føre til at norsk idrett innfører
stadig flere «systemer».

19

RIKsberetning 2020/21

Medlemssystem

Antall
idrettslag

Registrerte
medlemskap

368

69 756

Spond (Spond Club)

52

19 389

Spoortz AS (Spoortz)

42

30 810

Idrettens medlemssystem
(IMS)

32

4 032

Ikke valgt medlemssystem

21

14 222

Bloc AS (idrettenonline)

18

5 018

KlubbAdmin

Rubic AS (Rubic)

18

9 260

CoreTrek (Medlemsnett)

9

3 809

Effektus AS (Styreweb)

6

824

Boksing Medlemssystem

2

110

Team Data System AS (Consio)

1

1 535

Under “ikke valgt medlemssystem” ligger alle golfklubbene, systemet
de bruker vil i løpet av året bli integrert.

Samordnet rapportering
I april hvert år skal alle idrettslag gjennomføre samordnet
rapportering. Idrettslaget skal registrere antall medlemmer i satte
alderskategorier, aktive medlemmer og aktive medlemmer med
nedsatt funksjonsevne. Idrettslagene skal også oppdatere nytt
styre og organisasjonsinfo en gang pr år. Idrettslaget legger også
inn brutto driftskostnader for å søke om momskompensasjon.
RIK bruker hvert år mye tid på oppfølging av manglende rapportering i andre og tredje kvartal. Manglende respons eller vilje og
evne avdekkes videre i de medlemsundersøkelser som iverksettes
mot idrettslag som ikke rapporterer.
Alle medlemskontingenter skal nå faktureres gjennom godkjent
medlemssystem. Dette vil over tid øke kvaliteten på norsk idretts
medlemskaps- og aktivitetstall. Det vil også over tid gjøre det
enklere for idrettslagene, og føre til at den årlige samordnede
rapporteringen slik vi kjenner den vil bortfalle.
Momskompensasjonen
Vi gjennomfører årlig kontroll av søknader om momskompensasjon. Hver september blir vi pålagt av NIF å plukke ut et antall
idrettslag i Rogaland som skal undersøkes. Vi etterspør da
nødvendig dokumentasjon som underbygger deres forenklede
søknad – gjennom samordnet rapportering. Dersom dette ikke
kan dokumenteres risikerer idrettslagene å miste sin rett til
kompensasjonen. Noe som fra tid til annen har oppstått. Alle som
søker må være tilknyttet frivillighetsregisteret.
Medlemsundersøkelser
RIK gjennomfører gjennom året medlemsundersøkelser etter
Samordnet rapportering (Samrap), eller basert på egen kjennskap
og kunnskap om forholdene blant idrettslagene i fylket. Det
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kommer også inn tips fra enkeltmedlemmer som kan gi grunnlag
for å vurdere å starte en medlemsundersøkelse.
Med hjemmel i NIFs lov § 2-3 gjennomfører vi undersøkelser hvor
vi etterspør dokumentasjon som alle idrettslag etter loven plikter
å ha. Funnene vil avgjøre handlemåte. Noen ganger er det små
avvik. Andre ganger store og vesentlige. Med utgangspunkt i at vi
først og fremst vil rådgi strekker vi oss langt med tanke på å gjøre
drastiske tiltak. I verste fall vedta nedleggelser. Viljen og evnen til
forbedring er alltid en god målestokk for om man klarer å komme
videre.
Utfordring under pandemien er at mange idrettslag ikke har
fakturert medlemsavgift, de vil da ikke ha betalende medlemmer.
Undersøkelsene etter Samrap er basert på antall medlemmer
rapportert, det er da idrettslag som vil få en undersøkelse som
normalt ikke hadde fått dette.
Saksområde/emne

2020

2021

Opptak av nye idrettslag

12

16

Nedlagte, opphørte, utmelding
og tap av medlemskap for
idrettslag

5

9

Gjennopptak av tidligere
nedlagte idrettslag

0

0

Sammenslåing av 2 eller flere
idrettslag

2

6

Avslag på søknad om opptak
av nye idrettslag

8

7

Endring av idrettslags
medlemskap i idrettsråd

2

0

Navnesaker endring av navn
på idrettslag

3

4

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

4

4

Medlemsundersøkelser i
idrettslag

16

9

Undersøkelser tilknyttet
vare- og tjeneste- moms i
idrettslag

16

20

Opprettelse av nye særidrettsgrupper i idrettslag

6

12

Nedlegging av særidrettsgrupper i idrettslag

4

7

Totalt antall behandlede saker

78

94

Det er kort vei til mellom de som melder inn sakene og RIK i de
fleste tilfeller. RIK tilbyr felleskurs, en-til-en-kurs mot enkelt-lag og
personlig veiledning til partene i lovsaker. Vi erfarer at lokalkjennskap, kunnskap om lover og bestemmelser innenfor og
utenfor idrettsorganisasjonen, kombinert med sunt bondevett, i de
aller fleste saker og konflikter bidrar til løsninger og virker
konfliktdempende.
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LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra
Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom
i alderen 6 – 19 år.
Idrettsrådene i Rogaland innstiller fordeling LAM til idrettslagene
i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF. Idrettsrådenes tildelingskriterier skal fastsettes på
idrettsrådenes årsmøte. Grunnlaget for tildeling er
medlemstall 6 – 19 år.
Ordningen er ikke søknadsbasert for idrettslagene, og fører ikke
til ekstraarbeid.
Er idrettslaget medlem i NIF og har rapportert, har de krav på
midler hvis de har medlemmer i målgruppen 6 - 19 år.
Kriterier, retningslinjer og kontroll
NIF tilrettelegger med utgangspunkt i kulturdepartementets
kriterier i form av tilleggsinformasjon og maler til bruk for
idrettsrådene. RIK anbefaler at disse brukes, fordi dette lettere
arbeidet for idrettsrådene og sikrer en rettferdig fordeling av
millioner av «gratiskroner» til idrettslagene.
Hver høst er det RIKs oppgave å kontrollere at fordelingen skjer
etter sentrale kriterier og retningslinjer
Tidsrom
Idrettsrådene kan tildele midler fra 15. august, vi oppfordrer
idrettsrådet til å gjøre det snarest mulig etter denne datoen og i
god tid før siste frist som er 15. november. Dette vil bidra til
hurtigere behandling, raskere utbetaling og potensielt bedre
likviditet for idrettslagene.
Pandemi
I 2020 betalte NIF ut deler av tilskuddet i juni basert på tildeling
året før, dette førte til mye ekstraarbeid for flere idrettsråd ved
hoved tildelingen. De gikk bort fra dette i 2021, og tildelingen ble
gjort som normalt på de ordinære midlene. Det kom også
ekstraordinære midler i 2021
Rammen til fordeling i perioden
År 2020: kr. 36 729 032
År 2021: kr. 41 666 509
I 2021 ble det tildelt kr. 4 958 072 som ekstraordinære midler.
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KOMPETANSE OG KOMMUNIKASJON

Full fres under kurset«Barneidrettstreneren»
i Tastavarden Fjellhall oktober 2021.
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Leveransen av kurs- og kompetansetiltak overfor idrettslagene er i perioden naturlig nok preget av pandemien. Vi
kom allikevel langt i løpet av disse to årene og jobbet fram en ny digital hverdag. Vi benytter oss av Microsoft Teams
som digitalt verktøy for å levere kurs, temamøter, webinarer, og til å drive klubbutvikling og rådgivning for våre
medlemmer, i tillegg gjøres dette ved fysisk oppmøte når gjeldende regler tillater det. I perioden 2020 – 2021 blir
henholdsvis 58% og 61% av alle våre kurs- og kompetansetiltak gjennomført digitalt.
Ansvaret for tilpassing av kursmateriell og teknisk opplæring
ligger på fagansvarlig i administrasjonen, med god hjelp fra
kollegaer. Det er en styrke å delta aktivt på nasjonalt nivå
gjennom arbeidende fagteam, hvor man kan dele erfaringer innen
ulike fagfelt med NIF sentralt og andre idrettskretser.
En utfordring ved å tilby kostnadsfrie digitale kurs og webinarer
slik vi gjør, er at avstanden mellom antall påmeldte og faktisk
oppmøte ofte er betydelig. Kanskje har man ikke samme eierskap
til at man har meldt seg på noe som gjennomføres via skjerm og
arrangeres uten deltakeravgift?
Det skaper av og til uforutsigbarhet og merarbeid. Likevel, det er
en positiv lærdom at vi kan nå ut til flere, og at terskelen for å
være med på et digitalt tilbud for mange er lavere enn å stille opp
fysisk. Vi tar med oss det positive inn i fremtiden, og utvikler oss
med tanke på å tilby en variasjon av fysiske, digitale og hybride
løsninger.
Vi fortsetter å utvikle oss i kontakt med nyoppstartede klubber.
Linken mellom lovavdelingen (opptak) og kompetanseavdeling
(opplæring) fungerer godt, og gjør at vi etablerer gode relasjoner
til klubbene helt fra starten. Vi har fokus på å vise at vi finnes og
er tilgjengelige, og får et verdifullt innblikk i hvordan vi best kan
tilrettelegge for nye frivillige i Rogalandsidretten.

«Barneidrettstreneren» (tidligere «Aktivitetslederkurs barneidrett») er et slikt kurs, som krever at deltagerne kan være relativt
tett på hverandre og utføre aktivitet i samarbeid med hverandre.
Vi får derfor ikke kjørt noen slike kurs i 2020.
I løpet av 2021 gjennomgårr kurset en oppdatering, en prosess
som er forankret i flere ledd i organisasjonen. Initiert av seksjon
for trenerutvikling og breddavdelingen i NIF, og fulgt opp
idrettskretsene via fagteam barneidrett. Dette medfører kursing i
flere omganger og kompetanseheving av kurslærere og fagansvarlig i administrasjonen.
Til tross for at restriksjonene består i større eller mindre grad,
klarer vi som en av få idrettskretser å avholde fire helgekurs i
«Barneidrettstreneren» i 2021. Et etterspurt og populært tilbud.
Heldigvis får vi gjennomført «Lederkurs for ungdom 2020» i
februar 2020, like før nedstengning av landet. Ungdomslederkurset består av et helgekurs samt en praktisk oppgave i egen klubb,
og har til hensikt å inspirere ungdom til å engasjere seg som
ledere, trenere og arrangører innen idretten. Kurset omfatter bl.a.
tematikk om selvtillit og selvfølelse, lederrollen, klubbdrift,
medlemmet i sentrum, kommunikasjon, relasjonsbygging, og
presentasjonsteknikk. Det blir et flott kurs, selv om pandemien
gjør oppfølgingsarbeidet utfordrende med tanke på gjennomføring av praktiske oppgaver i klubb.

Aktivitetskurs og samlinger
“Se meg, trener” er omgjort til en serie på tre digitale temamøter.
Her tar vi opp tematikk som er relevant for trenere, ledere eller
andre som er involvert i støtteapparat rundt idrettsungdom.
Engasjementet er stort, og vi ligger på 80 påmeldte i gjennomsnitt
for hvert av temamøtene. Det frister til gjentakelse og videreutvikling.

I november 2021 gjennomfører vi «Lederkurs for ungdom 2021»,
med en ny gjeng engasjerte idrettsungdommer. Vi involverer
klubbene mer enn tidligere for å forankre prosessen i deltagernes
egne klubber, og vi gleder oss stort til å treffe denne gjengen til
oppfølgingssamling våren 2022.

Digitalisering
Etter avlysning i 2020, tar vi sats og arrangerer fysisk
«Ledersamling» på Solastranden Gård i august 2021. Denne gang
er både daglig leder og styreleder i klubb invitert til en heldagssamling med variert program. Tema er lojalitet og kulturbygging,
verdiskapning i IL, og muligheter og kraft i godt lagspill. Vi får
god oppslutning og strålende tilbakemeldinger, så dette gir
mersmak.
Det er ikke alle kompetansetiltak som lar seg gjennomføre med
strenge smittevernsrestriksjoner. Vi har et fåtall kurs i porteføljen
med en praktisk tilnærming, og hvor særlig krav om avstand og
antallsbegrensning fører til utfordringer i løpet av pandemien.
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Vi forsetter å holde trøkket oppe på kursing i KlubbAdmin (NIFs
eget medlemssystem). Disse kursene egner seg svært godt til å
gjennomføres i mindre grupper på digitalt vis, og vi registrerer
hele 45 kurs i KlubbAdmin i 2020. Det blir gjort vedtak fra
sentralt hold om at alle idrettslag fra 2022 ikke bare må bruke et
godkjent medlemssystem, men også fakturere medlemmene via
det samme systemet. I lys av dette forsetter vi opplæringen av
medlemsansvarlige i klubbene, og avholder ytterligere 19 kurs
i 2021.
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Veiledere og kurslærere
Som et resultat av en påtvunget overgang til å opptre digitalt, får
enkelte kurslærere og veiledere færre oppdrag, samtidig som noen
ikke ønsker å være med på det digitale skiftet. Dette fører til at
enkelte i administrasjonen i større grad er deltagende enten foran
eller bak kulissene på de fleste av våre digitale kurs. Det er en
lærerik prosess, og vi har med oss en liten men dyktig gjeng med
kurslærere og veiledere som alle har sine spesialfelt. Vi klarer å
dekke behovet for kompetansetilbud på kjerneområdene.

Eksempler på kommunikasjon via internett og facebook.

Vi innlemmer en ny kurslærer i Lederkurs for ungdom i 2021, som
fungerer fint i samspill med de mer erfarne kurslærerne vi har.
Kommunikasjon
Vi har litt å gå på når det gjelder strategi, metoder og kapasitet til
å synliggjøre idrettens samfunnsbetydning og å bli mer aktuelle i
form publisering av egne budskap. Dette er et av flere arbeidsområder vi opplever å «ta på dugnad» i administrasjonen, og vi har i
løpet av perioden tatt stadig større og mer bevisste grep når det
gjelder kommunikasjon.
RIKsnytt ble født i 2020/2021. Dettte er et digitalt samhandlingsforum som springer ut fra et behov for å formidle nyheter og info
relatert til Covid-19 med idrettsråd og særkretser i fylket. Det
består som et viktig verktøy for å nå ut med våre budskap til
idretten, kartlegge behov, samle innspill, og samkjøre de ulike
organisasjonsleddene.
I kjølvannet av initiativet til kommunikasjonsavdelingen i NIF,
oppdaterer vi hjemmesidene våre. Dette arbeidet pågår kontinuerlig, til beste for medlemmer, idrettslag og idrettsråd. Vi er aktuelle
med nyhetspubliseringer på hjemmesidene, sender månedlige
nyhetsbrev, bruker e-post og – i stadig større grad – facebook. Vi
ser et oppsving i antall følgere, «likes» og kommentarer i 2020 og
2021, og har fått på plass enkelte verktøy for å måle trafikk.
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Diagrammet viser
alders- og kjønnsprofilen
på RIKs følgere.

GJENNOMFØRTE KOMPETANSETILTAK 2021

GJENNOMFØRTE KOMPETANSETILTAK 2020
Kurs/
moduler

Navn på kurs

Antall

Kurs/
moduler

Navn på kurs

Antall

2

Anleggskurs

58

2

Anleggskurs

25

3

Barneidrettsbestemmelser/rettigheter

51

1

Barneidrettsbestemmelser/rettigheter

10

1

Dialogmøte med idretten i Rogaland

33

4

61

1

Farer og feller ved forberedelse og
gjennomføring av årsmøte

13

Barneidrettstreneren (tidl. Aktivitetslederkurs barneidrett)

2

31

3

Idrettsrådstiltak

38

Farer og feller ved forberedelse og
gjennomføring av årsmøte

2

Idrettsskadekurs

26

1

Idrettsrådskonferanse 2021

31

2

Idrettsrådstiltak

30

45

KlubbAdmin

244

35

Klubbens styrearbeid i praksis

243

1

RIK anleggskonferanse 2021

55

Idrettsskadekurs

210

5

Klubbutvikling (startmøter/oppfølging)

29

17

1

Lederkurs for ungdom

19

19

KlubbAdmin

123

1

Lov og org

16

20

Klubbens styrearbeid i praksis

163

Klubbutvikling (startmøter/oppfølging)

18

1

RIK anleggskonferanse 2020

41

2

2

Sonemøte idrettsråd

20

2

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

23

1

Tilrettelegging paraidrett

15

1

Lederkurs for ungdom

13

25

1

Ledersamling

31

11

RIKsnytt - samling RIK/IR/SF

1

Samordna rapportering

15

3

Tilrettelegging paraidrett

56

3

Økonomi i idretten

23

2
105

Økonomi i idretten
Tiltak 2020

871

Tallene viser en interessant og markant økning i antall deltakere
fra 2020 til 2021, fordelt på færre kurs. Dette kan forstås som
at både deltakerne og RIK har lykkes med ”digitalisering” av
kurshverdagen. Spenningen for kommende tingperioden knytter
seg til hvordan vi best kan lykkes med en pandefri hverdag hvor
kurstilbudet skal tilpasses en hybrid hverdag, med en blanding av
digitale og fysiske møteplasser.

“Se meg, trener” - verdiseminar 2021
1

Det viktige samspillet - trening og
ernæring

69

1

De umulige barna - relasjonsbygging og
oppførsel

85

1

Den gode rollemodellen - overgrep og
holdningsskapende arbeid

32

96

25

200

Tiltak 2021
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IDRETTSTURISME

Foto: Trine N. Wichmann / Axelar

OL/PL/SO

Større internasjonale arrangement
Backe destinasjonsselskapene
og Innovasjon Norge.

Fyrtårnsarrangement

Eksempler:
De etablerte store idrettene
Blinkfestivalen
Ekstremsportveko
Rauma
Superlekene
Landsskytterstevnet
NM-veka, etter tur

Backe eksterende arrangementer og
stimulere idrettsorganisasjonen til å utvikle
nye. Forankre og rullere idrettens prioriteringsliste. Selge inn destinasjonsselskapene
som støttespiller. Bistå arrangører på
gjennomføring ved behov.

Breddearrangement
Utvikle og selge inn kunnskap
om arrangementenes
samfunnsbetydning (verdiskaping),
slik at flere breddearrangement
(lavthengende frukter) kan
vokse fram

MRIK

VIK

RIK
Nord-fylket
Nord-Jæren
Ryfylke
Jæren
Dalane

Generelt: Støtte til eksisterende. Spore og støtte til nye.
Tipse og koordinere med destinasjonsselksaper
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Eksempler: Se innspill fra idretten i Rogaland

Eksempler:
Håndball EM
Bryting EM

Opplevelsene med Idrettsgalla i 2019 og NM-veka arrangementene i 2018 og 2019 gjorde at Rogaland idrettskrets fattet
interesse for verdiskapingen i forbindelse med arrangementene.
Ved hjelp av Region Stavanger og deres tilgang til en nasjonal
arrangementskalkulator kunne vi i etterkant verdisette arrangementene. Region Stavanger og PwC kom frem til at gjennomsnitt
beløp lagt igjen i forbindelse med NM-veka var 3 243 kroner per
gjest per døgn. Noe som gav en total verdiskaping for de to
NM-veka-arrangementene på 25 millioner kroner.
I tillegg kom de summer som de lokale vertskaps-/arrangørklubbene brukte på lokalt næringsliv for å kunne gjennomføre sine
NM-arrangement – totalt 63 stykk.
Disse funnene motiverte oss, og vi startet i tingperioden å grave
ytterligere i idrettens aktiviteter. Sammen med Særkretsene
gjorde vi en rask undersøkelse. Samtlige ble bedt om å rapportere
hvor mange arrangement de gjennomfører i løpet av et år.
Tilbakemelding var overraskende. Idretten i Rogaland arrangerer
minst 75 000 idrettsarrangement, fra smått til stort, i løpet av et
år. Rundt 20 000 av disse mottar gjester som kommer fra steder
utenfor Rogaland.
Små og store arrangementer som flytter mennesker, bidrar til
viktig omsetning. Det være seg kjøp av drivstoff, bompenger, mat
og drikke, overnatting, enkelt idrettsutstyr m.m. Per i dag finnes
det ingen snittsum fra SSB, på samme måte som det finnes for
frivillighet, og vi må derfor via kvalifisert gjetning selv definere en
sum kroner som vi med en viss edruelighet har hold for. Vi legger
til grunn at snittsummen per arrangement forsiktig anslått kan
være opp mot 10 000 kroner.

Den store mengden konkurranser, seriekamper mm fordeler seg
tungt i bunn. På midten finner vi litt større arrangement som
nasjonale og mindre internasjonale mesterskap, spesielle
Fyrtårnsarrangement. Helt på toppen store internasjonale
arrangement som det går 10-30 år mellom at det tildeles Norge.
Som verdensmesterskap i store idretter, OL, PL og Special
Olympics.

Ved alle slike arrangement kan det pekes på at arrangementet skal
genere vekst og utvikling for idretten, vertsklubben, lokal miljøet.
Dette kan være oppgradert arena, nytt idrettsanlegg, flere utøvere,
bedre utøvere eller selvfølgelig en bedre klubbøkonomi.
For eksempel kan et idrettslag bestemme seg for, sammen med
idrettsråd og kommune, at vår klubb- og anleggs fordel er å kunne
invitere til regionens beste utøverutvikling og dermed skape vekst
og utvikling.
Andre ønsker å fundamentere sitt idrettslag som en viktig
samfunnsbygger, og markedsfører av idrettslag og kommune – eksempelvis Klepp Fotball Elite kvinner. Sammen kan partene bidra
til vekst og utvikling ved å sørge for at klubben holder seg på
elitenivå.
For å kunne løfte sammen og sette Rogaland i en bedre posisjon er
det inngått et forpliktende samarbeid med idrettskretsene
Vestland samt Møre og Romsdal. Dette for å stå sterkere i arbeidet
med å tiltrekke seg større idrettsarrangement til regionen samt å
samarbeide om disse.
Se også sak 3.2 fra side 61.

Denne Idrettsturismen er frukt av idrettens egenart – vi møtes
for å konkurrere, vi vil stadig bli bedre, raskere, sterkere mm.
Den har også utviklet seg uten et strategisk samarbeid mellom
idrett, det offentlige og næringslivet. Næringslivet henter store
økonomiske gevinster fra idrettsaktivitetenes forflytninger. Det
blir spennende å se om idretten kan motivere til et strategisk
samarbeid mellom Idrett, det offentlige og næringsliv – som kan
skape ytterligere idrettslig vekst.
Rogaland idrettskrets mener at et strategisk arbeid rundt viktige
arrangører og viktige arrangement kan hjelpe idretten i arbeidet
med å nå våre mål som for Rogaland er Aktiv idrettspolitikk,
Effektiv anleggsutvikling, God organisasjonsutvikling, Bedre
folkehelse, Økt idrettsturisme og næringsutvikling, Flere talenter
samt Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning.
For det motiverte idrettslag kan man da enkelt se for seg effekter
som flere idrettsanlegg, flere og bedre utøvere, bedre klubbøkonomi m.m. som en konsekvens av en mer samlet strategi.
For å visualisere de ulike arrangementene setter vi disse inn i en
pyramidefigur.
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SAMHANDLING
OG REGIONAL
KUNNSKAP ER
NØKKELEN

Glade lagkamerater på fotballtrening i Sportsklubben Djerv 1919.

Foto: Djerv 1919

Folkepulsen startet som et treårig prosjekt i 2009, men har etter hvert blitt til RIKs metode for å kunne arbeide
målrettet mot «den utvidede folkehelseinnsatsen», for målgruppene som ikke tradisjonelt eller naturlig finner veien
til idrettens tradisjonelle medlemstilbud. Vi har helt siden starten utbetalt betydelige midler til gode prosjekter hos
idrettslag som viser vilje og evne til å gjøre en ekstra innsats. Folkepulsen er et samspill mellom Rogaland fylkeskommune, NIF – via parakonsulentressurs, og RIK. Til sammen har dette gitt over 26 millioner kroner til aktivitet
siden starten.
Eiere

Metode

Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets,
med støtte fra NIF til parakonsulent i 50 prosent stilling.
Eksterne økonomiske bidragsytere

Sammen kryss-finansierer partene midler – som igjen blir doblet
av kommunene. Folkepulsen bringer sammen parter som har
sammenfallende interesse i å styrke eksisterende idrettsaktivitet
eller skape ny for målgruppene.

Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stiftelsen Dam og North Star AS.

Fakta

Målgrupper for prosjekt/tiltak

•

•
•
•

•

Inaktive yngre og eldre
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Nye landsmenn og -kvinner

•

Mål

•

•
•
•

•

Økt fysisk aktivitet for målgruppene
Nye medlemmer i idretten
Økt samhandling mellom idretten og det offentlige

•
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RIK/Folkepulsen ledes av en eiergruppe bestående av 		
folkevalgte representanter fra fylkeskommunen og RIK
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.
Deretter ledes innsatsen lokalt av en eiergruppe bestående av
valgte representanter fra idrettsråd og folkevalgte – eller
ansattressurser – fra kommunene
Sammen driver vi markedsinnsats for å stimulere til, å skape
aktivitet gjennom motiverte idrettslagene
Idrettslagene søker og rapporterer på tiltak som skaper
aktivitet for en, eller flere av Folkepulsens sine målgrupper.
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Økonomi og budsjetter

PARAKONSULENT NIF/RIK

Folkepulsen distribuerte i 2020 og 2021 nærmere 1,8 millioner ut
i prosjekter/tiltak. Dette beløpet dobles via våre avtaler med
idrettsråd/kommuner, og gir rundt 3,2 millioner kroner til
fordeling blant motiverte idrettslag i Rogaland.

Fagkonsulent paraidrett var tidligere en gruppe inn under
breddeavdelingen til NIF. Etter omorganiseringen i NIF har RIK
fra 2018 mottatt øremerket tilskudd fra NIF til stillingen som
fagkonsulent paraidrett. I første omgang gjennom en 20 prosent
stilling, men fra og med 2020 er dette blitt til en 50 prosent
stilling.

Hvorfor Folkepulsen?
RIKs motivasjon er å få noen av de som kanskje ikke naturlig
finner fram til, eller velger å ta del i, idrettens mangfoldige tilbud
skal få anledning til å bevege seg mer.
Denne ambisjonen deles i aller høyeste grad av det offentlige som
også har et ansvar for denne type utfordringer. Videre er det
positivt å få rekruttert flere til å bli medlemmer og få oppleve
«idrettsglede hele livet». Samhandlingen handler slik sett også om
at Folkepulsen bidrar til å bedre rammevilkårene til motiverte
idrettslag.

Fagkonsulent paraidrett utvider Folkepulsen sitt nedslagsfelt, og
er fortsatt en del av NIFs nasjonale fagnettverk av parakonsulenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg følger
Fagkonsulent paraidrett opp nasjonale målsettinger og tiltak for
paraidrett.
Ledelse av Folkepulsen og parakonsulentstillingen griper til dels inn i

Avtaler i perioden 2020 og 2021
Idrettsråd/kommuner
• Haugesund
• Karmøy
• Strand
• Sola
• Stavanger
• Sandnes
• Gjesdal
• Klepp
• Hå
• Eigersund
Synlighets- og rekrutteringsarrangementer
Synlighets- og rekrutteringsarrangementer er lavterskel idrettsarrangementer hvor særidrettene kan rekruttere til de av deres
idrettslag som gir tilbud til målgruppene, i tillegg til idrettslag
som allerede er støttet av Folkepulsen. Grunnet covid-19 har
flesteparten av arrangementene blir avlyst eller utsatt i 2020 og
2021. En oversikt over gjennomførte arrangement disse årene:
•
•
•
•

hverandre. RIK valgte høsten 2019 at dette administrativt skal
dekkes gjennom ett årsverk. Gjennom årene 2020 og 2021 har RIK
erfart at bidragsytere ønsker å støtte mer spesifikke prosjekter. Det
oppleves at Folkepulsmodellen med åpne avtaler mellom IR og
kommuner muligens ikke er like attraktive for stiftelsene lenger, men
at SMIL, Superlekene og andre spesifikke prosjekter i regi av
Folkepulsen opplever mer giverglede.

Grenseløs idrettsdag, Egersund (2020)
Superlekene, Haugesund (2021)
Paralympisk skoledag, Nærbø (2021)
Nordsjørittets familieritt, Sandnes (2021)

Folkepulsens samarbeidsmodell 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.
Se også Folkepulsens årlige rapport som du finner under
Folkehelse og Folkepulsen historikk på våre nettsider.
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Harde fakta
Slik spleiser stiftelser, det offentlige og RIK på å skape bedre rammevilkår for
idrettslagene i fylket. Vilkår som gjør det mulig å øke integrering og inkluderingen
for de som ikke tradisjonelt finner fram til de klassiske idrettstilbudene.
KRYSSFINANSIERING
FOLKEPULSEN

Utbetalinger

Kryssfinans

Effekt

 



 

Karmøy IR

100

100

200

Haugesund IR

100

150

250

IR Stavanger

635

300

935

Sandnes IR

380

250

630

Hå IR

75

150

225

Eigersund IR

75

100

175

Sola IR

75

75

150

IDRETTSRÅD

Gjesdal IR

25

25

50

Strand IR

50

50

100

Klepp IR

75

100

175

1590

1300

2890





 

Paralympisk skoledag

50

50

100

Superlekene SØR

50

50

100

Superlekene NORD

25

25

50

SUM IDRETTSRÅD
ARRANGEMENT

Nordsjørittet

25

25

50

SUM ARRANGEMENT

150

150

300

 

 

 

KURS
Sum kurs
TOTALT UT I AKTIVITETER
I IL

0

0

0

1740

1450

3190

Alle tall er oppført i hele tusen kroner
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LEDERE I ROGALAND IDRETTSKRETS 1919 – 2022
År
1919 – 1928

Navn

Idrettslag

C. Nic. Pettersen

Viking Idrettslag, Stavanger

1928 – 1940

Rasmus Waldeland

Terje Viken Roklubb, Stavanger

1940 – 1940

Paul Ingebriktsen

Viking Idrettslag, Stavanger

1940 – 1947

Harald Hansen

Skjalg Idrettslag, Stavanger

1947 – 1952

Olav Rostrup

Sandnes Idrettslag, Sandnes

1952 – 1953

John Sæbøe

Stavanger Miniatyrskytterlag, Stavanger

1953 – 1959

Magne Lura

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb,
Sandnes

1959 – 1961

Sigurd Kristiansen

Stavanger Golfklubb, Stavanger

1961 – 1965

John Magnus Larsen

Skjalg Idrettslag, Stavanger

1965 – 1973

Magne Lura

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb,
Sandnes

1973 – 1975

Johannes Grødem

Randaberg Idrettslag, Randaberg

1975 – 1977

Magne Westerheim

Sandnes Idrettslag, Sandnes

1977 – 1983

Odd Fladen

Ulf Fotballklubb, Sandnes

1983 – 1988

Audhild Ulland

Vindafjord Idrettslag, Vindafjord

1988 – 1993

Thor Henning Larsen

Taxisport Bedriftsidrettslag, Stavanger

1993 – 1995

Leif Skandsen

Egersunds Idrettsklubb, Eigersund

1995 – 1997

Einar Johan Skandsen

Nærbø Idrettslag, Hå

1997 – 1999

Magnar Haga

Tysvær Kano- og Kajakklubb, Tysvær

1999 – 2003

Kåre Strand

Ganddal Idrettslag, Sandnes

2004 – 2005

Hans Olav Braut

Orre Idrettslag, Klepp

2005 – 2008

Unn Birkeland

Ålgård Svømmeklubb, Gjesdal

2008 – 2010

Tor Arvid Bruskeland

Sola Fotballklubb, Sola

2010 – 2016

Asle Torland

Ogna Golfklubb, Hå

2016 – 2016

Åge Olsen

Stavanger bokseklubb

2016 – 2022

John Arve Hveding, konst/valgt

Kopervik IL

31

RIKsberetning 2020/21

TALENTER MOT TOPPEN

Foto: NIF merkevare

TMT er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (RFK), Olympiatoppen Sør Vest (OLTSV), Rogaland
idrettskrets (RIK) og Stavanger Kommune (SK). St. Svithun- og Jåttå videregående skole er ansvarlige for det
skolefaglige, og OLTSV er ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet. OLTSV administrerer opptak og engasjerer trenere
i samarbeid med særforbund/særkretser (SF/SK). RIK er formell økonomisk og administrativ part. Sammen med
Toppvolley Norge (TVN) utgjør dette Rogaland fylkeskommune sin spydspiss i forhold til tilrettelegging for utøvere
som vil kombinere satsing på utdanning og idrett samtidig. Både TMT og TVN ble i 2021 vedtatt tatt inn som
øremerket satsing i fylkeskommunen., noe idretten i fylket er svært fornøyd med.
Mål
TMT skal være et idrettstilbud til idrettstalenter som ønsker å
kombinere satsing på utdanning med å trene på best mulig måte
for å 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 det idrettslige nivået til søkerne.
Oversikt over idretter
På neste side er en oversikt over de forskjellige idrettene som
finnes på Talenter mot toppen i tingperioden.
2020/2021
Det var totalt 91 utøvere på TMT. Utøverne fra de 14 idrettene var
fordelt på 85 elever som tok allmenn studieretning på St. Svithun
videregående skole og 6 elever som tok yrkesfaglig utdanning på
Jåttå videregående skole.
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51 utøvere representerte lagidretter og 40 utøvere representerte
individuelle idretter. Det var 39 jenter og 59 gutter blant de 91
TMT-utøverne dette skoleåret.
2021/2022
Det er totalt 89 utøvere på TMT. Utøverne fra de 14 idrettene er
fordelt på 86 elever som tok allmenn studieretning på St. Svithun
videregående skole, og 3 elever som tok yrkesfaglig utdanning på
Jåttå videregående skole.
51 utøvere representerer lagidretter og 35 utøvere representerer
individuelle idretter. Det er 40 jenter og 49 gutter blant utøverne
dette skoleåret.
Trenere/støtteapparatet
Skoletrenere til prosjektet blir vurdert i dialog med særkrets,
særforbund og/eller sportssjef/landslagssjef.
Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne, til de
beste utøverne, som er tilgjengelige i regionen. Trenerne engasjeres av RIK/OLTSV. Dette gir TMT fleksibilitet i forhold til
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UTØVERE/ELEVER 2020 VÅR/HØST OG 2021 VÅR/HØST
Thea Oppedal

Brettseiling, Foil

Marius Ottesen

Ishockey

Helle Oppedal

Brettseiling, Foil

Iver Wick Karlsen

Ishockey

Mia Risa Gomez

Kunstløp

Trym Gjertsen

Ishockey

Martine Østenstad

Fotball

Sander Dahl

Ishockey

Kaja Karlsen

Fotball

Mats Nilsen

Trial, motor

Mille Aune

Fotball

Siri Tønnessen

Roing

Gina Ødegaard

Fotball

Caroline Østbø

Roing

Helene Broch

Fotball

Per Størseth Andreassen

Roing

Ingrid Rame

Fotball

Helle Tuxen

Stup

Maria Sandvik

Fotball

Lana Kumpitak - Nilsen

Rytmisk Gymnastikk

Helle Aune

Fotball

Guro Connery Fjelde

Rytmisk Gymnastikk

Vilde Bakke - Andersen

Fotball og håndball

Theodor Middelthon

Seiling

Jesper Røisland

Håndball

August Hanevik

Seiling

Herman Haver

Håndball

John-Øivind T. Garvik

Seiling

Oda Thorsen

Håndball

Aslak Øvereng Iveland

Seiling

Maren Eriksen Langø

Håndball

Susanne Steinnes

Svømming,

Hermann Langeland
Knudsen

Håndball

Andrea Clementsen

Svømming

Julie B. Endregaard

Svømming

Sanna Malene Soland

Håndball

Ingrid Borgstrøm

Svømming

Laura Mæland

Håndball

Marthe Cecilie Willumsen

Svømming

Oda Fikstvedt

Handball

Sykkel

Emilie Kindervaag

Håndball

Simen Evertsen –
Hegreberg

Jonas Slettebø Haughom

Ishockey

Karsten Feldmann

Sykkel,

Andre Bjelland Strandborg

Ishockey

Tord Gudmestad

Sykkel

Nora Tveit

Sykkel

Thomas Higson

Ishockey

Tuva Emilie Byberg

Sykkel

Phillip M. Hagen

Ishockey

Sturle Hoff Skigelstrand

Tennis

Marius Bjørnsgaard

Ishockey

jevnlig vurdering av aktuelle idretter. Utøver, trener og støtteapparat er en helhetlig pakke som må være til stede for at man kan
tas opp som elev.
I dag har vi 18 engasjerte særidrettstrenere og 11 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.
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.
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OLYMPIATOPPEN SØRVEST – EN MØTEPLASS FOR IDRETTEN I REGIONEN
Det siste året har vært et annerledes år for alle, idretten inkludert. Restriksjoner og endringer i smittevern regler
har skapt utfordringer for idretten i Rogaland. Olympiatoppen Sørvest har hatt mål om å være «en trygg havn» for
idretten gjennom hele pandemien og har opprettholdt tilnærmet normal drift.
Det har vært god aktivitet i våre lokaler i Vikinghallen hvor både
utøvere og trenere til stadighet er innom for å trene og møtes. En
av våre verdier er helse, og det er et mål om at ingen utøvere skal
bli smittet i våre lokaler. Med strenge rutiner rundt smittevern,
samt forståelse og disiplin hos brukerne, har vi så langt klart å
opprettholde målsetningen.
De regionale avdelingene skal primært jobbe med det som kalles
målområde tre innen målbildet for norsk toppidrett.
Målområde tre sier:
«Skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere», hvor målet er: bidra til å sikre internasjonale medaljer i
et 2-6 års perspektiv.
Konkret betyr dette at Olympiatoppen Sørvest skal prioritere
følgende innsatsområder:

Talentutvikling
Gjennom dialog med utøvere, trenere og deres miljøer skal vi
utfordre å utvikle den daglige treningskvaliteten. Olympiatoppen
Sørvest skal være tett på utøvere i målgruppen og sikre at det er
en rød tråd i treningshverdagen slik at ikke totalbelastningen blir
for stor.
Gjennom et program kalt «Tett På» følges utøverne opp innen
helse (ernæring, fysioterapeut, lege og coaching) og fysisk trening
(styrke, bevegelighet, teknikk og motorikk) for å nevne noe.
Olympiatoppen Sørvest skal ikke «trenge seg på» eller ta over
utøvernes trening, men skal være et supplement til klubbtreningen.
I tillegg er det fagforum og spredning/deling av relevant informasjon, kompetanse og Forsknings- og utviklingsprosjekter.
ParaUng

•
•
•
•

Talentutvikling
ParaUng
Trenerutvikling
Toppidrett og karriere

Det er fokus på å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne
til å begynne med idrett. Det er igangsatt flere ulike tiltak for å
rekruttere flere utøvere i målgruppen inn i idretten. Dette er
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imidlertid et møysommelig og tidkrevende arbeid, da en jobber
med personer med ulike utgangspunkt og utfordringer som krever
tilrettelegging, utstyr og ledsager av ulik grad.
For å identifisere, rekruttere og motivere flere mennesker med
nedsatt funksjonsevne kan følgende tiltak nevnes:

Vi opplever økt etterspørsel og behov, fra idretten, for Olympiatoppen Sørvest sine tjenester. Aktiviteten har økt jevnt og trutt det
siste året, og det er flere som er i kontakt med Olympiatoppen
Sørvest. Vi når flere miljøer enn tidligere, men Rogaland er et
stort geografisk fylke som vi ønsker å være til stede i slik at flere
utøvere får tilgang på våre tjenester.

•

Idrettens møteplass

•
•

•

•

Klubbutvikling og kompetanseheving i klubb (klubbesøk, kurs
og relevant informasjon)
Åpen basis (ukentlig fysisk trening som ikke er
idrettsspesifikk)
Para-vgs (prosjekt rettet mot skoler som har utøvere i målgruppen med blant annet fokus på tilpasset aktivitet i
forbindelse med kroppsøving)
Politisk påvirkning (møter med politikere og beslutningstakere
i fylket og kommuner for å øke forståelsen, og innsatsen mot
målgruppen)
Kompetanseheving gjennom fagforum og trenerutvikling

Olympiatoppen Sørvest skal være et operativt ledd med tett og
løpende kontakt med idretten i regionen. Aktiviteten i Vikinghallen øker, og det er inspirerende å se at flere av brukerne både
kvalifiserer seg til-, og er med å kjempe om medaljer, i internasjonale mesterskap.
Ved god hjelp av støttespillere har det vært mulig å utvide
utstyrsparken i Vikinghallen, og de fleste ønsker og behov innen
trening og testing dekkes.

Trenerutvikling

Drift, personale og rammebetingelser

For at regionen skal kunne oppnå målsetningen er det avgjørende
at trenerne som jobber med utøverne besitter relevant og nyeste
kompetanse. Spredning og deling av kompetanse skjer jevnlig
(minst en gang i måneden) gjennom ulike fagforum og trenermøter.

Olympiatoppen Sørvest kan vise til en sunn drift og det har ikke
vært nødvendig å benytte seg av avsetninger. Økonomien er
imidlertid stram, og det er behov for støtte fra eksterne samarbeidspartnere (som Rogaland idrettskrets, Stavanger kommune og
Rogaland fylkeskommune). Budsjettet for 2021 var på i overkant
av 4 millioner kroner, som etter flere justeringer endte på ca 3,6
millioner kroner. Det endelige regnskapet ble ca 3,2 millioner
kroner.

Olympiatoppen Sørvest fasiliterer formelle og uformelle arenaer
for deling av kompetanse. Et formelt tiltak, for trenere (6 stk) på
høyt nivå, er trenerløftet. Dette er et gratis program som strekker
seg over 1,5 år hvor trener har en veileder som følger denne tett
gjennom hele perioden.
Et annet tiltak er et fagnettverk bestående av 8-10 trenere som har
jevnlige nettverksmøter.
Toppidrett og karriere
For at utøvere skal kunne kombinere satsing på idrett og utdanning har Olympiatoppen Sørvest inngått samarbeidsavtale med
Rogaland fylkeskommune (Talenter Mot Toppen) og Universitetet
i Stavanger. Det gjør det mulig å gjennomføre et langsiktig
tilrettelagt studieløp i regionen. Det er viktig å både beholde og
trekke til seg kompetanse til regionen slik at Rogaland er konkurransedyktig med andre fylker.
Tilbudet om tilrettelagt utdanning kommer 95 elever i videregående skole (Talenter Mot Toppen) og 64 studenter ved UiS
til gode.
Olympiatoppen, sammen med UiS informerer idrettselever ved
videregående skoler om mulighetene for å få tildelt toppidrett
status ved UiS. Trenden de siste årene viser at det er flere og flere
som velger å bli boende i regionen og benytte seg av tilbudet ved
UiS.
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Det er to hovedårsaker til at det ble en reduksjon i omsetningen:
• Stiftelsen VI terminerte avtalen med Olympiatoppen sentralt
• Omsetningssvikt i leveranse av tjenester grunnet korona
Grunnet endringer i virksomheten ble bemanningen redusert med
50% i 2021, med ytterligere reduksjon i 2022. I tillegg var
administrativ ressurs sykemeldt, og dennes arbeidsoppgaver ble
fordelt på resterende personal. Per 31/12/21 bestod Olympiatoppen Sørvest av 2,6 årsverk:
Avdelingsleder
Fysio-/medisinsk
Para
Trenerutvikling
Ernæring

60%
100%
50%
40%
10%

I løpet av 2021 er samarbeidet mellom Idrettskretsen, Idrettsrådet
og Olympiatoppen Sørvest styrket. Det er avholdt flere møter hvor
samhandling og samarbeid har medført konkrete tiltak. Blant
annet er det utarbeidet en felles søknad, som har gitt full uttelling,
til Sparebankstiftelsen om «åpen hall» for para utøvere. Videre er
det utarbeidet et toppidrett- og folkehelseseminar hvor partene
har ansvar for ulike faglig innhold.
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INNEHAVERE AV ROGALAND IDRETTSKRETS INNSATSPOKAL 1965 - 2021
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 Idrettslag

Friidrett

2017

Kristian Bjørnsen

Stavanger

Håndball

2018

Jakob Ingebrigtsen

Sandnes Idrettslag

Friidrett

2019

Ikke utdelt

2020

Erling Braut Haaland

Bryne / Borussia Dortmund

Fotball

2021

Jesper Saltvik Pedersen

Karmøy /Plogen skiklubb

Alpin

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.
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2021

Kontrollutvalgets beretning for 2021.
I medhold av NIFs lov § 2-12 avgir kontrollutvalget i Rogaland Idrettskrets sin beretning.
Kontrollutvalget skal påse at idrettskretsens virksomhet drives i samsvar med kretsens og
overordnet organisasjonsledds regler og vedtak, med særlig fokus på forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, samt at idrettskretsens midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal videre forsikre seg om at idrettskretsens økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollutvalget har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har
funnet det nødvendig å gjennomgå. Utvalget har fått alle opplysninger fra kretsens styre,
administrasjon og revisor som utvalget har bedt om. Kontrollutvalget har i størst mulig grad
bygget på det arbeidet den engasjerte revisor har gjort, samt dennes foretatte revisjon og
revisjonshandlinger.
Kontrollutvalget har gjennomgått det styrebehandlede årsregnskapet for 2021, som viser et
overskudd på kr. 193 499,-. Egenkapitalen er ved årsskiftet redusert med kr. 606 501, hvilket
skyldes avsetninger til reservefond, "Idrettsturisme" og "Tilbake til idretten". Kostnadene har
økt med kr. 1 486 719, mens inntektene har økt med kr. 1 038 702. Inntekter i form av
offentlige tilskudd er på nivå med tilskuddet for 2020, mens utgifter i form av utbetalte tilskudd
er tilbake på nivået for 2019, hvilket etter utvalgets mening speiler økt aktivitet i pandemiåret
2021 sammenlignet med 2020.
Styrets årsregnskap er utformet i samsvar med regnskapsloven. Kontrollutvalget har fått seg
forelagt revisjonsberetningen for 2021, og revisor har avgitt en ren beretning.
Kontrollutvalget er fornøyd med samarbeidet med idrettskretsens administrasjon og styret ved
styreleder.
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og kretsens årsregnskap for 2021 godkjennes.

Rogaland 25. februar 2022

Tor Arvid Bruskeland

Bente Dahle Bjerkreim

Dokumentet er elektronisk signert.
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Pete Seglem

SAKSFRAMLEGG
SAK 3.1.
LOVSAK - GODKJENNING AV NY LOV
Ny lovnorm for idrettskretser inneholder samtlige lovendringer
fra idrettstinget 2021, og skal vedtas av samtlige organisasjonsledd i norsk idrett.
RIKs lovnorm inneholder bestemmelser om representasjon på
idrettskretstinget slik de ble vedtatt på idrettskretstinget i 2014.
Utover dette er saken formalia. Se lov side 67.

SAK 3.2.
STRATEGISK VIKTIGE IDRETTSANLEGG OG
IDRETTSARRANGEMENTER

fagnettverk. Nettverket har, med utgangspunkt i mandatet, og
med bakgrunn i vedtakene som ble gjort på idrettskretstingene
april 2016 og i 2018 utarbeidet en rapport som beskrev, systematiserte og prioriterte “Strategisk viktige idrettsanlegg” i fylket.
De store idrettene var representert i utvalget, det var flere
høringer og samlinger og styret ble fortløpende holdt orientert.
Rapporten har vært ute blant Rogalandsidretten på 2 høringer
samt drøftet på to idrettsrådssamlinger. I arbeidet med å realisere
anlegg, for de idrettene det er pekt på i rapporten, er utvalget
omgjort til et fagnettverk. De aktuelle idrettene har pekt på
ressurspersoner som fyller fagnettverket. Fagnettverket har
bestått av personer som representerer de store idrettene samt
idrettene det spesielt er pekt på i rapporten, og representanter fra
Rogaland fylkeskommune.

Bakgrunn

NIF inviterte i 2021 alle særforbund og idrettskretser til å komme
med forslag til Strategisk viktige anlegg for særforbund og
idrettskretser. Fagnettverket har hatt jevnlig møter i løpet av 2021
og har for de aktuelle idrettene opparbeidet en liste for fremtidig
realisering. Et utvalg av disse vil naturlig nok være spesielt viktige
for idretten i Rogaland. Representantene i fagnettverket har
samsnakket med eget Særforbund. Samlet har fagnettverket pekt
på faktiske anlegg til listen Strategisk viktige idrettsanlegg i
Rogaland.

Styret i RIK oppnevnte etter idrettskretstinget i april 2018 et areal
og anleggsutvalg. Utvalget ble etterhvert utvidet og døpt om til et

Rogaland Idrettskrets fagnettverk anlegg peker på følgende
anlegg som strategisk viktige for Rogalands idretten:

Saken gjelder rullering av handlingsdelen av strategien som ble
vedtatt på idrettskretstinget 2020.
Fagnettverkets arbeide var til sistegangs behandling i styret i sak
18 på styremøte 15. februar 2022. Merk at det foreligger to forslag
til vedtak i denne saken.

Forslag til liste over strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser
Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser
Særforbund

Anleggstype

Sted

Kommentar

Volleyballforbundet
Bordtennisforbundet
Bowlingforbundet

Innendørs
Multisportarena

Rogaland

Fellesanlegg Randaberg
9 sandvolleyballbaner
Bowlinganlegg
Bordtennishall, Kampsport

Gym- og Turnforbundet

Basishall

Rogaland

Utvidelse Sandneshallen

Gym- og Turnforbundet

Basishall

Rogaland

Dalane

Håndballforbundet

Multisportarena

Motorsportforbundet
Luftsportsforbundet

Utendørs multisportarena

Rogaland

Regionsanlegg
Fjord Motorpark
20 motorsport grener
5 luftsport grener
5 sykkelsport grener

Sykkelforbundet
Rytterforbundet

Hestesportanlegg

Rogaland

Tysvær, byggetrinn 2

Rytterforbundet

Hestesportanlegg

Rogaland

Stavanger/Sandnes

Svømmeanlegg

Svømmehall

Rogaland

50 meters basseng og stupetårn
De fleste vannidretter

Større trenings- og rekrutteringsanlegg2,3
Særforbund

Anleggstype

Sted

Kommentar

Ishockeyforbundet/
Skøyteforbundet

Ishall

Rogaland

Det er sprengt i Stavanger

Kampsportforbundene

kampsportanlegg

Rogaland

61

RIKsberetning 2020/21

Aktivitetshus

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget tar arbeidet med strategisk viktige anlegg til
orientering.
Styret legger opp til at prioriteringslisten skal rulleres annethvert
år i forbindelse med idrettskretstingene.
Likeså legges det opp til at idrettsråd og særkretser inkluderer
listen i sine handlingsplaner for idrettsanlegg som vedtas på
respektive årsmøter. Fagnettverket bistår i realisering av de
nevnte anlegg.

SAK 3.2. FORTSETTER
Fagnettverket har, med utgangspunkt i mandatet, og med
bakgrunn i vedtakene som ble gjort på idrettskretstingene april
2016 og i 2018 utarbeidet en rapport som beskrev, systematiserte
og prioriterte “Strategisk viktige idrettsanlegg” i fylket.
På kretstinget i 2018 ble det vedtatt å gjennomføre Idrettsgalla i
2019 samt NM-veka 2018 og 2019.
Idrettsgalla i Stavanger er en ambisjon som RIK arbeidet lenge
med og mulighet for NM-veka arrangement dukket opp i forbindelse med dette arbeidet. Opplevelsene med Idrettsgalla i 2019 og
Nm-veka arrangementene i 2018 og 2019 gjorde at Rogaland
idrettskrets fattet interesse for verdiskapingen i forbindelse med
arrangementene.
Heldigvis ble vi pålagt å bruke en såkalt arrangementskalkulator
som i etterkant skulle hjelpe oss å verdisette arrangementene. Ved
hjelp av Region Stavanger og PwC kom en frem til at gjennomsnitt
beløp lagt igjen i forbindelse med NM-veka var kr 3 243 per gjest
pr døgn. Noe som gav en total verdiskaping for de 2 NM-veka
arrangementene på 25 millioner kroner. I tillegg kom de summer
som de lokale vertskaps-/arrangørklubbene brukte på lokalt
næringsliv for å kunne gjennomføre sine NM-arrangement – totalt 63 stykk.

Rogaland idrettskrets mener at et strategisk arbeid rundt viktige
arrangører og viktige arrangement kan hjelpe idretten i arbeidet
med å nå våre mål som for Rogaland er Aktiv idrettspolitikk,
Effektiv anleggsutvikling, God organisasjonsutvikling, Bedre
folkehelse, Økt idrettsturisme og næringsutvikling, Flere talenter
samt Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning. For det motiverte
idrettslag kan man da enkelt se for seg - flere idrettsanlegg, flere
og bedre utøvere, bedre klubbøkonomi mm ved en slik strategi.
Rapporten Strategisk viktige anlegg og Rogalands prioriteringsliste Strategisk viktige anlegg for Idrettskretser og Særforbund er
allerede utarbeidet av Rogaland Idrettskrets fagnettverk anlegg.
Vår ambisjon er at det enkelte Idrettsråd, hver sone, hver særkrets
– i samarbeid med kommunene peker på hva som er viktige
arrangement, hvem som er viktige arrangørklubber for dem.
Hvem setter kommunen på kartet. Hvilke skaper de samfunnsgevinster vi allerede har pekt på.
Idrettskretstinget presenteres også for listen Strategisk viktige
arrangører og strategisk viktige idrettsarrangement. Listen er
utarbeidet i samarbeid med Særkretsene i Rogaland som alle er
invitert til å spille inn idrettslag og arrangement.
Rogaland Idrettskrets fagnettverk anlegg peker på følgende
arrangører og arrangement som strategisk viktige for Rogalands
idretten – se tabellene på de neste sidene.
Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget tar arbeidet med strategisk viktige arrangører
og arrangement til orientering.
Styret legger opp til at prioriteringslisten skal rulleres annethvert
år i forbindelse med idrettskretstingene.
Likeså legges det opp til at idrettsråd og særkretser inkluderer
listen i sine handlingsplaner for strategisk viktige idrettsarrangement som vedtas på respektive årsmøter.

Denne aha opplevelsen gjorde oss mer interesserte og vi startet
med å grave i idrettens aktivitet.
Sammen med Særkretsene gjorde vi en rask undersøkelse – disse
ble bedt om å ta tak i terminlister og lignende – fortell oss hvor
mange arrangement dere har i løpet av et år. Tilbakemelding var
overraskende. Idretten i Rogaland arrangerer 75 tusen idrettsarrangement, fra smått til stort, i løpet av et år. Snaut 25 tusen av
disse mottar gjester utenfra Rogaland. Selv ved de minste
arrangement, når en begynner å flytte på mennesker, begynner en
også å flytte på penger, drivstoff, bompenger, mat og drikke,
enkelt idrettsutstyr mm. Denne Idrettsturismen er frukt av
idrettens egenart – vi møtes for å konkurrere, vi vil stadig bli
bedre, raskere, sterkere mm. Den har også utviklet seg uten
strategisk et strategisk samarbeid mellom idrett, det offentlige og
næringslivet. Likevel henter disse stor økonomisk gevinst fra
denne forflytningen knyttet til vår idrettsaktivitet.
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Idrett

Volleyball

Volleyball

Sandvolley

Rulleski

Rulleski

Rulleski

Tennis

Fotball

Fotball

Fotball

Fotball

Fotball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Særforbund

NVBF

NVBF

NVBF

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund

Norges Tennisforbund

NFF

NFF

NFF

NFF

NFF

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

Rival IL

Ålgård Håndball

Stavanger IF

Stavanger IF

Viking Håndball

Ålgård

Sandnes HK

Sola

Nærbø

Klepp

Avaldsnes

Ulf Sandnes

FK Haugesund

Viking Fotball

Stavanger Tennisklubb

Sandnes IL

Figgjo IL

Gjesdal IL

Randaberg/ KFUM
Stavanger

Randaberg

Randaberg

Arrangør

Haugesund
Sparebank Cup

Ålgård Cup

Kongeparken Cup

1. Divisjon

1. Divisjon

1. Divisjon

1. Divisjon

Rema 100 Ligaen

Rema 100 Ligaen

1. divisjon

Toppserien

OBOS liga

Eliteserien

Eliteserien

diverse turneringer

BLINK Sandnes/
Melsheia

Lysebotn Opp

BLINK Classics

NM Jr

Mizunoligaen

Mizunoligaen

Arrangement

Regional turnering

Regional turnering

Regional turnering

Nivå 2 Herrer

Nivå 2 Herrer

Nivå 2 Kvinner

Nivå 2 Herrer

Eliteserie Kvinner

Eliteserie Menn

Nivå 2 Kvinner

Eliteserie Kvinner

Nivå 2 Herrer

Eliteserie Herrer

Eliteserie Herrer

lokal/ nasjonal/

BLINK festivalen

BLINK festivalen

BLINK festivalen

nasjonale mesterskap

Eliteserie Kvinner

Eliteserie Herrer

Forhold

Flere

Ålgårdhallen

Stavanger
Idrettshall

Stavanger
Idrettshall

Stavanger
Idrettshall

Ålgårdhallen

Sandneshallen

Åsenhallen

Nye Loen

Klepp Stadion

Avaldsnes Stadion

Østerhus Arena

Haugesund Stadion

Viking Stadion

Stavanger Tennishall

Sandnes Arena
Melsheia

Lysebotn - Ørneredet

Gjesdal & omegn

Lassa/ Randaberg

Randaberghallen

Randaberghallen

Arena

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

ofte

årlig

årlig

Frekvens

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Nivå

også Elite JR Liga

også Elite JR Liga

kommentar

Strategisk viktige idrettsarrangement for Rogaland - Fyrtårnsarrangør/-arrangement
								
Definisjon Fyrtårnsarrangør/ -arrangement								
Viktig for vertskommunen, fylket, samtidig skal det være kommersielt interessant, interessant for media, ha volum/mengde/størrelse, være et gjentakende arrangement, sportslig viktig,
naturlige forutsetninger, ha en samfunnsbetydning og vise et mangfold								

Idrett

Håndball

Håndball

Riding

Ishockey

Ishockey

Ishockey

GymogTurn

GymogTurn

Rytmisk
Gymnastikk

Triathlon

Innebandy

Innebandy

Innebandy

Roing

Motocross

Roadraising

Bueskyting

Bueskyting

Særforbund

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NRYF

NIHF

NIHF

NIHF

Norges Gymnastikk- og
Turnforbund

Norges Gymnastikk- og
Turnforbund

Norges Gymnastikk- og
Turnforbund

Norges Triathlonforbund

NBBF

NBBF

NBBF

Norges Roforbund

Norges Motorsport

Norges Motorsport

Norges Bueskytterforbund

Norges Bueskytterforbund

Klepp Bueskyttere

Stavanger Bueskyttere

Elgane MK

Stavanger Roklubb

Sandnes Innebandyklubb

Stavanger IBK

Sørvest Bandyregion

Stavanger Triathlonklubb

Straen Gymnastikk- og
Turnforening

Sola Turn

Kretsen + tildelt lokale
arrangører

Region Sørvest/ Stavanger
Hockey

Stavanger Oilers

Stavanger Oilers

Haugaland Hestesport
Arena (Indre Haugaland
Ryttersportklubb og Faxi
Islandshestforening)

NHF Region Sørvest

Bryne Håndball

Arrangør

Krystallstevnet

Stokkavannsregatta

Elite Menn

Elite Kvinner

Stavanger Open

Stavanger Triathlon

NM/ div arrangement/konferanser

NM/ div arrangement/konferanser

Barnas Turnfestival

NM Regionslag
Gu15/Ju17

Bambusa Ligaen

Fjordkraft Ligaen

Haugaland
Challenge Weeks

sonesamlinger

Høstcup

Arrangement

Nasjonalt stevne

Nasjonalt stevne

Regatta

Eliteserie Menn

Eliteserie Kvinner

Norges største
innebandyturnering

Lokalt arrangement

Nasjonale/lokale
mesterskap

Nasjonale/lokale
arr/mesterskap

breddearrangement

nasjonalt mesterskap

Eliteserie Damer

Eliteserie Herrer

lokalt/nasjonalt
stevner

Regional turnering

Forhold

Motorsenter
Norway

Elgane Motorsportsenter

Stokkavannet

Hanahallen

Stavanger
Idrettshall

Stavanger
Idrettshall/ Expo

Stokkavannet og
omegn

?

Fjogstadhus
Turnarena

DNB Arena/
Stavanger ishall

DNB Arena

DNB Arena

Haugaland
Hestesport Arena

Arena

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig

årlig mai/juni

årlig

årlig

årlig

årlig 6 helger
sept/okt

Frekvens

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr

Fyrtårnsarr

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Fyrtårnsarr.

Nivå

Målet er ny arena

tildeles nye
arrangører på
kretstinget

også Elite JR Liga

kommentar

Idrett

Sandvolley

Riding

Ishockey

Ishockey

Flere

Flere

Flere

Triathlon

Roing

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Håndball

Golf

Særforbund

NVBF

NRYF

NIHF

NIHF

Flere

Flere

Flere

Norges Triathlonforbund

Norges Roforbund

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

Norges Golfforbund

Stavanger Golfklubb

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

NHF Region Sørvest

Stavanger Roklubb

Stavanger Triathlonklubb

RIK

RIK

RIK

Region Sørvest/Stavanger
Oilers

Region Sørvest

Haugaland Hestesport
Arena (Indre Haugaland
Ryttersportklubb og Faxi
Islandshestforening)

KFUM Stavanger Volleyball
klubb

Arrangør

PGA Tour

VM herrer

EM

Veteran NM

Intersport cup

Bylagsturnering

NM Costal/ NM
Master

Ironman 70,3

Superlekene

NM-veka Vinter

NM-veka Sommer

VM kvinner/ VN
U20

4 nasjonersturnering kvinner

NM Dressur,
sprang, distanseritt,
voltige og islandshest

EM Paravolley

Arrangement

Internasjonal
toppturnering

Internasjonalt
mesterskap

Internasjonalt
mesterskap

Nasjonal turnering

Internasjonal
turnering

Nasjonal turnering

Regatta

Internasjonalt
arrangement

Regionalt arrangement

Norgesmesterskap

Norgesmesterskap

Internasjonalt
mesterskap

Internasjonal
turnering

Nasjonale mesterskap

Internasjonal
mesterskap

Forhold

Stavanger Golf

Ny arena?

Ny arena?

Alle haller

DNB Arena

Stavanger
Idrettshall

Hafrsfjord

Sandnes sentrum

Flere

Flere

Flere

DNB Arena

DNB Arena

Haugaland
Hestesport Arena

Lassa

Arena

2025

2023?/2026/
2028

2023/
2026?

2022 okt

2022

2022-2024

Årlig

2025

feb.22

årlig

2025

Frekvens

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

SVA

Nivå

Anleggsutvidelse

Mesterskapsarena
Stavanger

Mesterskapsarena
Stavanger

Bygge ungdomsavdeling

Synlighet og
rekruttering

Synlighet og
rekruttering

Synlighet og
rekruttering

ny arena

Byggetrinn 2

Ny arena

kommentar

Strategisk viktige idrettsarrangement for Rogaland							
Definisjon 								
Viktig for idretten i vertskommunen og fylket, Det skal skape en ekstra verdi og vekst for arrangørklubb - eksempler på det kan være medlemsvekst, utøverutvikling, anleggsutvikling, økonomisk gevinst mm. Samtidig skal det være kommersielt interessant, interessant for media, ha volum/mengde/størrelse, være sportslig viktig og ha en samfunnsbetydning, gjerne naturlige
forutsetninger og vise et mangfold								

SAK 3.3.
RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV INNDRATTE MIDLER FRA NEDLAGTE IDRETTSLAG
Bakgrunn
Retningslinjer for anvendelse av inndratte midler fra nedlagte
idrettslag. Når idrettslag nedlegges inndra midler til
idrettskretsen med hjemmel i NIFs lov § 10-2 (2). Midlene blir
stående på idrettskretsens konti til det blir søkt om benyttelse av
midlene, eller at idrettskretssstyret vedtar å anvende midler til
formål.
Det er ingen retningslinjer eller prinsipper for anvendelsen av
disse midlene. Administrasjonen foreslår for styret at vi utvikler
noen prinsipper til bruk i framtiden, og at dette legges fram som
sak for idrettskretstinget.
Styret behandlet i høst en henvendelse fra ishockeykretsen om
utbetaling av inndratte midler til aktivitet som
var gjennomført. Søknaden ble avslått.
I lys av RIKs egenkapital foreslås følgende:
Hovedregel inndratte midler
Nye inndratte midler skal etter vedtak i idrettskretsstyret for
framtiden fordeles mellom idrettsråd, særkretser og RIK med en
tredjedel hver. Alternativt mellom idrettsråd og RIK, der det ikke
er særkrets- eller region.*
•

Midlene skal gå til styrking av de til enhver tid gjeldende
målområder i RIKs handlingsplan, med vekt på organisasjonsutvikling og verdiarbeid (Som f.eks. klubbutvikling,
styrking av kjønnsbalanse, etisk og trygg idrett, integrering- og
inkluderingsinnsats eller lignende).
• Midlene skal benyttes i idrettslagene i Rogaland
• Idrettskretsstyret vedtar fortsatt selv anvendelse av midlene til
de samme formålene, eller til saken som krevere særskilt
styrking i et mangfoldsperspektiv (f.eks. juridisk bistand til
saker av prinsippiell og allmenn interesse for idretten i
Rogaland).
		
Regelen får ikke tilbakevirkende kraft i forhold til tidligere
inndratte midler.
*Særforbund uten særkrets- og eller region kan søke om bruk av
midler til bruk i idrettslagene Rogaland.
Styret vedtok på styremøte i sak 6 på møte 19. januar retningslinjene, og legger saken fram for idrettskretstinget.
Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente retningslinjene for framtidig fordeling
av inndratte midler.
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LOV FOR ROGALAND IDRETTSKRETS
Sist endret 15. februar 2022
§1

Formål og oppgaver

(1)

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

(2)

For regler om idrettskretsens oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 5-2, samt NIFs
lov §§ 2-2 og 2-3.

(3)

For regler om idrettskretsens plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak,
gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§2

Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§3

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 9 og NIFs lov
§§ 2-5, 2-6, 2-7.

§4

Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§5

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§6

Refusjon av utgifter og godtgjørelse
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§7

Regnskap og revisjon mv.
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§8

Idrettskretstinget

(1)

Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før/etter
Idrettstinget innen utgangen av [måned].

(2)

Ordinært og ekstraordinært kretsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs
lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20, 5-6, 5-7 og 5-8.
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§9

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1)

Forslagsrett til idrettskretstinget:
a)
Styret
b)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd
c)
Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde
d)
Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:
a)
Styret
b)
Representanter etter følgende fordeling:
Idrettsråd og geografisk representasjon:
•
•
•
•
•

En representant fra alle kommuner. Totalt 1. *)
Alle idrettsråd får en ekstra representant. Totalt 2
Idrettsråd med mer enn 5 000 medlemskap får to ekstra representanter. Totalt 3
Idrettsråd med mer enn 10 000 medlemskap får tre ekstra representanter. Totalt 4
Idrettsråd med mer enn 20 000 medlemskap får fire ekstra representanter. Totalt 5

*) Kommuner uten idrettsråd:

Bokn idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Bokn kommune.
Bjerkreim idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Bjerkreim kommune.
Hjelmeland idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Hjelmeland kommune.
Kvitsøy idrettslag og Utsira idrettslag oppnevner/velger 1representant for hver kommune.

Representasjon fra særforbund/særkretser og regioner:
•
•
•
•
•

En representant fra alle særforbund representert i Rogaland. Totalt 1
Særkrets/region i fylket får en ekstra representant. Totalt 2
Særkrets/region med mer enn 25 idrettslag i fylket får to ekstra representanter. Totalt 3
Særkrets/region med mer enn 50 idrettslag i fylket får tre ekstra representanter. Totalt 4
Særkrets/region med mer enn 100 idrettslag i fylket får fire ekstra representanter. Totalt 5

*) Representant fra særforbund uten særkrets/regionsledd i Rogaland:
Representant fra særforbund uten særkrets/regionsledd i Rogaland, skal al ha medlemskap i
idrettslag i
Rogaland, og være oppnevnt av eget særforbund.

Fordelingen av representanter foretas av idrettskretsens styre og kunngjøres senest ved
innkalling til idrettskretstinget
Representanter må være meldt idrettskretsen senest én uke før tinget.
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
(3)

Møterett, talerett og forslagsrett på idrettskretstinget i de saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde:
a)
Kontrollutvalgets medlemmer
b)
Valgkomiteens medlemmer
c)
Lederne i øvrige tingvalgte organer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
Side 2 av 4
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leder er forhindret fra å møte
(4)

Møterett og talerett på idrettskretstinget:
a)
Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b)
Idrettskretsens organisasjonssjef.
c)
Representant fra NIF.

§ 10

Idrettskretstingets oppgaver
Idrettskretstingets oppgaver:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Velge dirigent.
3.
Velge sekretærer.
4.
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5.
Godkjenne forretningsorden.
6.
Godkjenne innkallingen.
7.
Godkjenne saklisten.
8.
Behandle beretning for idrettskretsen.
9.
Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske
beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
10.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
11.
Behandle forslag og saker.
12.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
13.
Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for
kretsen.
14.
Foreta følgende valg:
a) Styreleder og nestledere,
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representanter.
e) Valgkomité med leder og to medlemmer, og ett varamedlem.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges
samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet
For regler om stemmegivningen på idrettskretstinget, gjelder NIFs lov § 2-21.

§ 11

Idrettskretsens styre og organisasjonssjef
For regler om idrettskretsens styre og organisasjonssjef, gjelder NIFs lov §§ 5-11 og
5-12.

§ 12

Lovendring
For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.
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§ 13

Oppløsning
Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av
idrettskretsen tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål
godkjent av Idrettsstyret.
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SAK 4.1. - DEL 1

HANDLINGSPLAN 2022 - 2024

ROGALANDSIDRETTEN VIL OG SKAL!

Foto: NIF merkevare
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RIKs satsingsområder 2020 – 2024
Strategisk virksomhetsområder i perioden 2020-2024:

•
•
•
•
•
•
•

Aktiv idrettspolitikk
Effektiv anleggsutvikling
God organisasjonsutvikling
Bedre folkehelse
Økt idrettsturisme og næringsutvikling
Flere talenter
Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning

RIKs handlingsplan 2022 – 2024
Aktiv idrettspolitikk
Regionalt
RIK skal arrangere og delta på idrettspolitiske møteplasser for idrettslag, idrettsråd og særkretser/-regioner.
Videre skal vi etablere og vedlikeholde kontakten med Rogalandsbenken og fylkespolitikerne/-partiene i saker
av nasjonal og/eller regional betydning for idretten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for økte rammer til idretten via kommunale og regionale satsing på
breddeidrett, idrettsanlegg, folkehelse, toppidrett og idrettsturisme
Bidra til styrking av idrettsrådene og særkretsene i fylket
Arrangere dialogmøter og samlinger med idrettsråd og særkretser/-regioner i fylket
Jobbe for å få flere strategisk viktige idrettsarrangementer til Rogaland (og
Vestlandet)
Arbeide for god kjønnsbalanse på banen og i styrerommene
Bidra til økt inkludering og integrering
Tilrettelegge og koordinere innsatsen i forbindelse kommune- og
fylkestingsvalget, sammen med idrettsrådene og særkretsene
Hedre dyktige idrettskommuner basert på objektive data som er viktige for idretten
Etablere/vedlikeholde kontakten med fylkespolitikerne/-partiene.
Følge opp fylkeskommunens rullering ny Regionalplan for kultur og idrett 2026-2035

Nasjonalt
RIK skal aktivt delta aktivt på nasjonale idrettspolitiske møteplasser mellom NIF og særforbundene. Vi skal i
saker av betydning være et bindeledd mellom idrettsrådene og særkretsene i fylket, og NIF og særforbundene
nasjonalt.
• Arbeide for økte nasjonale rammer til regionale satsinger så som breddeidrett,
idrettsanlegg, folkehelse, toppidrett og idrettsturisme
• Etablere/vedlikeholde kontakten med Rogalandsbenken
• Støtte opp om idrettens nasjonale målsettinger
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Effektiv anleggsutvikling
RIK skal i samråd med idrettsrådene og særkretsene sørge for at både lokale og regionale anleggsbehov og -strategier blir
kjent for det offentlige på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå, slik at vi over tid realiserer de behovene som strategiene til
peker på.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synliggjøre idrettens samlede anleggs- og aealbehov
Bidra til at «Strategisk viktige anlegg og idrettsarrangementer»
blir tillagt betydning i den lokale prioritering
Årlig avgi innstillling til fylkeskommunens forslag til prioritering og fordeling
av spillemidler til idrettsanlegg
Fortløpende ta nødvendige initiativ ved behov for justeringer av fylkets
retningslinjer for fordeling av spillemidler i fylket
Jobbe for at alle kommuner bidrar til til mellomfinansiering av anleggsbygging
Arrangere anleggskonferanse i samarbeid med fylkeskommunen annenhvert år
Gjennomføre sonesamlinger for idrettsråd og idrettslag i fylkets fem soner annenhvert år
Tilby generelle anleggskurs
Framsnakke interkommunalt samarbeid i sonene som modell for realisering av økt mangfold i
anleggsutviklingen
Ta initiativ til økt samhandling mellom fylket, kommuner og idrettsråd, f.eks. gjennom besøksrunde i
kommunestyrene, og/eller interkommunale utvalg

God organisasjonsutvikling
RIK skal med utgangspunkt i NIFs lov og delegasjonsreglementet fra idrettsstyret via idrettskretsstyret til
administrasjonen levere god rådgivning og veiledning i forhold til NIFs lover og bestemmelser. Videre skal vi
tilby idrettens nasjonale kurstilbud og skreddersydde kurstilbud innen områder der flere har sammenfallende
behov.
Lov og organisasjon
• Stimulere til effektivisering av idrettslag gjennom å synligjøre de ulike modellene som
idrettslag iht. NIFs lov kan benytte
• Sørge for opptak og nedleggelse av IL
• Gjennomføre medlemsundersøkelser basert på informasjon om idrettslag, og/eller nasjonale
bestillinger (f.eks. den årlige momsundersøkelsen)
• Tilby objektiv og god rådgivning og veiledning til medlemmer (IL og enkeltmedlemmer)
• Rådgi og kanalisere varslinger og avviksrapporter fra underliggende organisasjonsledd
• Behandle innkomne lovsaker fortløpende og uten unødig opphold
Utdanning og kompetanse
• Tilby aktuelle, relevante, og nasjonale kursmoduler innen lov og organisasjonsutvikling *
• Dekke etterspurt behov for kompetanseheving fra organisasjonen
• Rekruttere og skolere instruktører og veiledere
• Tilby samarbeid med særforbund og/eller særkretser/-regioner
• Tilby objektiv og god rådgivning og veiledning til medlemmer (IL og enkeltmedlemmer)
• Spre kunnskap om avviksrapportering og varsling i idretten
*Utdanning og kompetanse skal ved behov samhandle og bidra til koordinering med øvrige
fagområder i RIK ift å tilby spesialkurs og større klubbtiltak, temamøter og konferanser.
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Bedre folkehelse
RIK har et stort engasjement for målgruppene som faller utenfor de tradisjonelle idrettstilbudene. Gjennom vårt
utvidede folkehelsearbeid Folkepulsen og parakonsulentstillingen har vi administrativ kapasitet til å engasjere oss
i økt rekruttering for målgruppene.
Folkepulsen
• Opprette dialog med NIF om en mulig nasjonal modelltenkning og organisering
• Representere RIK i Folkepulsens eiergruppe, sammen med Rogaland fylkeskommune
• Sikre stabil finansiering og rammevilkår for at idrettslag fortsatt kan drive utvidede aktivitetstilbud
for målgruppene
• Samtidig stimulere idrettsråd og idrettslag til å utvikle tiltak som fører til økt
inkludering og integrering
• Selge, promotere, lede, organisere og rapportere for de midler det offentlige og næringslivet
(stiftelser) støtter innsatsen med.
Parakonsulent
• Følge opp nasjonale målsettinger
• Bistå særidrettene og idrettslagene
• Dialog med interesseorganisasjonene
• Rekruttering: Informasjon, kurs/møteplasser, synliggjøring og rådgivning

Økt idrettsturisme og næringsutvikling
Idrettsturisme handler om å synliggjøre de samlede synergier og verdier som oppstår gjennom en koordinert
anleggs- og arrangementssatsing i Rogaland. Dette er relevant for næringslivet, det offentlige, men først og
fremst for idrettslagene. Innsatsen bygger på et tett samarbeid med destinasjonsselskapene.
•
•
•
•
•
•
•

Alene og sammen med andre tilby innsikt og kompetanse, og spre kunnnskap om mulighetene
idrettsturisme utgjør for idretten, næringslivet og samfunnet rundt oss
Involvere oss i nettverk og miljøer som kan bidra til økning av idrettsturisme
Gjennom seminarer og kurs synliggjøre idrettsarrangementenes betydning intern i organisasjonen,
og for blant annet næringslivet og næringspolitikere i fylket
Støtte opp fyrtårnsarrangører og større initiativer i forhold til bedrede rammevilkår, synliggjøring
og promotering
Fortløpende følge med på mulige arrangementer, gjennom dialog med særforbundene og
motiverte aktører fra særidrettene i eget fylke
Videreutvikle samarbeidet med de to andre idrettskretsene på Vestlandet
Søke om å få idrettstinget, NM-veka og idrettsgalla tilbake til Rogaland. Ref. strategisk viktige
idrettsarrangenter
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Flere talenter
Det er viktig at talenter kan velge Rogaland når de skal på videregående skole og til høyere utdanning. Sportslig
talentutvikling skjer i regi av idrettslag, særkretser og særforbund. Samtidig utgjør Olympiatoppen regionalt en
viktig støttespiller for utviklingen. Målet er å skape rammevilkår og tilbud som bidrar til at «de beste blir
flere!», både på banen og i styrerommene.
Talenter Mot Toppen
• Representere RIK i TMT sin styringsgruppe, sammen med fylkeskommunen og OLT Sørvest
• Arbeide for at rammevilkårene for særidrettenes trenere og fagpersonell ved TMT årlig
justeres for pris- og lønnsvekst
• Administrere og drifte TMT (i samarbeid med OLT Sørvest, skolen og fylket)
• Utrede mulighetene for en videreføring av kompentansetilbudet til andre av fylkets
videregående skoler med idrettslinjer (Toppidrett/idrettsfag), inkludert muligheter for
økt tilrettelegging for utøverer/elever på yrkesfag
Olympiatoppen Sørvest (OLT Sørvest)
• Yte årlig tilskudd til toppidrettens innsats i fylket
• Tilrettelegge for toppidrettsutøvere ved universitet og høyskoler i fylket
• Støtte opp om OLT Sørvest sine planer i Rogaland
• Delta i OLT-sentralt sin Strategi og utviklingsprosess (SOU) for de regionale
avdelingene i forhold til framtidig tilknytningsform og organisering slik at vi sikrer et
godt tilbud fra OLT i Rogaland
Ungt lederskap
• Operasjonalisere innsatsen for økt «Ungt lederskap» med god kjønnsbalanse, slik at vi får flere unge
under 30 år inn i styrene til idrettslagene, idrettsråd, særkretser og vårt eget styre
• Levere Lederkurs for ungdom
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Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning (kommunikasjon)
RIK skal fortløpende synliggjøre idrettens samlede egennytte og samfunnsnytte i våre nettverk og
kommunikasjonskanaler. Vi skal sammen med alle organisasjonledd i norsk idrett løfte fram betydningen av det
viktige verdiarbeidet som skjer gjennom selvpålagte tiltak både internt og eksternt.
Eksempler på budskaper
• Idrettens samfunnsregnskap, inkludert verdien av frivillighet
• Idrettens betydning for folkehelsa og besparelsene for helsevesenet
• idettens betydning for kvalitieteten til våre bo- og arbeidsfelleskap i lokalsamfunnet
• idrettsarrangementenes økonomiske ringvirkninger for næringslivet
• toppidrettens egenbetydning og betydningen for intern rekruttering og samfunnets selvfølelse
• idrettens innsats for bedre kjønnsbalanse, økt mangfold, inkludering og integrering
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SAK 4.1. - DEL 2

BUDSJETT 2022 - 2024

ROGALANDSIDRETTEN VIL OG SKAL!

Foto: NIF merkevare

77

RIKsberetning 2020/21

SAK 4.1. - DEL 2
RIKS BUDSJETT 2022 - 2024
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.
Daglig leder for Olympiatoppen Sørvest rapporterer til utviklingssjefen i Olympiatoppen
sentralt som gir føringer innenfor budsjettrammen til OLT Sørvest.
Disse tre avdelingene gjør alle disposisjoner innenfor rammene i dialog med den delte
styringsmodellen som gjelder.

DRIFTSINNTEKTER OG
DRIFTSKOSTNADER

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Offentlige tilskudd

6 699 965

7 285 000

7 535 000

Andre inntekter

9 987 304

10 862 000

10 345 000

Sum driftsinntekter

16 687 269

18 147 000

17 880 000

Lønns- og personalkostnader

8 535 884

9 644 000

9 444 000

Tilskudd

2 670 293

2 650 000

2 650 000

Andre driftskostnader

5 471 458

6 160 000

6 204 000

Sum driftskostnader

16 677 634

18 454 000

18 298 000

9 634

-307 000

-418 000

Finansinntekter

187 050

185 000

185 000

Finanskostnader

3 186

3 000

3 000

Sum finanskostnader

183 864

182 000

182 000

ÅRSRESULTAT

193 499

-125 000

-236 000

INNTEKTER

Driftsresultat
Finansposter
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SAK 5.1.
TILSKUDDSORDNING FRA RIK TIL
UNDERLIGGENDE ORGANISASJONSLEDD

I de senere år har idrettsrådene blitt tatt inn i ordningen, både
fordi også idrettsrådene har behov for støtte, men også fordi det
det prinsipielt oppleves riktig.

Denne saken har vært en fast sak på idrettskretstingene
siden 2012. Etter idrettstinget i 2015 ble krav om behandling av saken lovfestet i lovnorm for idrettskretser.

Særforbund uten særkretser
I en årrekke har både RIK og øvrige idrettskretser opplevd at også
særforbund uten særkretser har uttrykt ønske om å få ta del i
regionale tilskuddordninger for å få en del av støtten til sine
særidrettslag i fylkene.

Historikk
Tilskuddsordningen har sitt utspring i tilskuddet fra Rogaland
fylkeskommune, fra den gang vi søkte om to typer tilskudd.
Historisk sett var dette en tilskuddsordning som skulle gå til de
andre særkretsleddene via idrettskretsen, med utgangspunkt i
“horisontalprinsippet” for offentlig støtte til idretten.
Horisontalprinsippet
Prinsippet har historisk vært som følger:
Nasjonalt
Staten tildeler midler, via overskuddet fra Norsk Tipping, til NIF
– som igjen tildeler midler til de to blokkene som møter på
idrettstinget: Særforbund og idrettskretser.
Fylkeskommunalt
Fylkeskommunen tildeler midler til idrettskretsen som igjen
tildeler midler til øvrige kretsledd i fylket.
Kommunalt
Kommunen tildeler midler til idrettsrådene som igjen tildeler
midler til idrettslagene.
Rogalandsmodellen
I dag er Rogaland idrettskrets på budsjettet til Rogaland fylkeskommune. Vi mottar i dag en økonomisk ramme som inngår i
budsjettet. Støtteordningen i Rogaland er videreført.

RIK og idrettskretstingenes historiske vurdering har vært at
ordningen er til for å gi et lite “håndslag”/bidrag til de kostnader
som særkretser og idrettsråd som finnes har, og at denne støtten
skal støtte opp om utvikling på felles målområder i fylket. Videre
har det også vært et holdning fra fylkeskommunen at “pengene
ikke skal sendes ut av fylket”.
Videre hører det med til bildet at idrettskretsene i Norge i dag
mottar omtrent samme årlige kronebeløp fra NIF som i år 2000.
Til sammenligning har særforbundene gjennom NIFs post 2 og 3
over 400 prosent økning i samme tidsrom. Det gjør det fornuftig
at særkretsene først og fremst henter støtte av egne særforbund,
men også at idrettsrådene har kommet inn i ordningen.
En grunnleggende forutsetning for å motta støtte er at idrettsrådene og særkretsene deltar på idrettskretstinget. Støttteordningen kan også benyttes til å premiere deltakelse på andre viktige
arrangementer, etter vedtak i styret.
Styret har ikke fremmet forslag om endringer av ordningen til
idrettskretstinget. Det er heller ikke kommet inn forslag om
endring.
Styrets forslag
Idrettskretstinget tok saken til orientering.

Gjeldende vedtak
30 minus

60 000

Idrettsråd og særkretser som har medlemmer under 30 år i styret

Arr/idrettsturisme

200 000

Idrettslag, idrettsråd og særkretser kan søke

Kompetanse

380 000

Organisasjonsutvikling i særkretser (ikke aktvitetsutvikling)

Idrettsråd

200 000

Delt løsning - tabell for størrelse, incentiv deltakelse, IT-støtte etc.

Særkretser/reg.

300 000

Delt løsning - tabell for størrelse; styret, antall ansatte og antall IL

Idrettens hus
Sum

25 000

Støtte til bedriftsidrettslaget på Idrettens hus

1 165 000

Støtten forutsetter at RIKs inntekter fra Rogaland fylkeskommune og NIF opprettholdes.
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Olympiatoppen

www.idrettsforbundet.no/rogaland

