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Program
Fredag 23. april
17.00 – 17.30

Registrering

17.45 – 18.00

Busstransport til Sørmarka

18.00 – 19.15

Befaring og foredrag i Sørmarkahallen
Innlegg: Åge Olsen fra fylkeskommunen, Per A. Thorbjørnsen fra
Stavanger kommune og en representant fra interkommunalt utvalg,
idrettssektoren - Haugalandet.

19.15 – 19.30

Retur med buss til Quality Airport
Hotell, Sola

20.30

Middag og sosialt samvær

Lørdag 24. april - Rogaland Idrettskrets ting
09.30 – 10.00

Innregistrering av tingdelegater

10.00 – 11.00

Tinget åpner / Konstituering

11.00 – 12.30

Tingforhandlinger

12.00 – 13.00

Lunsj
Utsjekking av hotellet

13.30 – 15.00

Tingforhandlingene fortsetter

15.00

Avslutning
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Saksliste
1.0

Konstituering

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

1.1.b Godkjenning av fullmakter
Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene.
VEDTAK:

1.2

Godkjenning av innkalling

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner innkallingen.

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
saklisten.
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.
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall
avgitte stemmer for og mot.
7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under
protokollen.
Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden.

VEDTAK:
VEDTAK:

1.3

Godkjenning av saksliste

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner forslag til sakliste.

1.5

Valg av dirigent

Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigenter:
Magne Hodne og Unn Birkeland (begge er forespurt).

VEDTAK:
VEDTAK:

1.4

Godkjenning av forretningsorden

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

1.6

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger
i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for
de representanter hvis forslag står i saklisten, settes
taletiden til 5 minutt første gang og 3 minutt andre og tredje
gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden
har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av
taletiden og strek for de inntegnede talere.

VEDTAK:

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

Valg av 3 medlemmer til redaksjonskomite

Idrettskretsstyrets innstilling:
Ole Kristian Halvorsen IR Haugesund, Helge Jørgensen RFK
og Elisabeth Faret RIK styret.

1.7

Valg av 3 medlemmer til tellekorps

Idrettskretsstyrets innstilling:
Mangler: En fra IKS + 2 fra salen
VEDTAK:
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Saksliste
1.8

Valg av sekretær

Idrettskretsstyrets innstilling:
Edvin Hoel
Anne Østbø Frafjord

2.3

Engasjere revisor

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

VEDTAK:
VEDTAK:

1.9

Valg av representanter til å skrive
under møteprotokollen

Idrettskretsstyrets innstilling:
Anne Løndalen, Gym og turn
Tor Inge Kjellesvik IR Stavanger
VEDTAK:

2.0

Årsberetning, regnskap og revisjon

2.1

Godkjenning av årsberetninger

Bakgrunn:
I følge NIF-lov § 5-9, pkt. g og RIK - lov § 10 pkt. 9, skal
idrettskretstinget engasjere statsautorisert/registrert revisor
til å revidere idrettskretsens regnskap.

2.4

Fastsetting av revisors honorar

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

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden
2008–2009.

3.0

Innkomne saker

VEDTAK:

3.1

Lovsaker

Bakgrunn:
Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for perioden
2008–2009 til godkjenning hos tinget.

3.1.1 Det er innen fristen ikke kommet inn lovsaker til
idrettskretstinget.

3.2
2.2 Godkjenning av regnskap
Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2008
og 2009.
VEDTAK::
Bakgrunn:
Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for
2008–2009. Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt
revisor og kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning.

Andre saker

3.2.1 Det er innen fristen ikke kommet saker til
idrettskretstinget.
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Saksliste
4.0

Langtidsplan og langtidsbudsjett

5.0

Valg

Idrettskretsstyrets innstilling:

Valgkomiteens innstilling:

Langtidsplan og langtidsbudsjett
Idrettskretstinget vedtar langtidsplan og langtidsbudsjett
2010– 2012 og ber idrettskretsstyret, særkretser/regioner,
idrettsråd og idrettslag om å følge opp mål og strategier i
henhold til de respektives ansvar og roller.

5.1

VEDTAK:
Bakgrunn:
Idrettskretsstyret legger fram til tinget langtidsplan med
langtidsbudsjett for 2010–2012.
Planen er først og fremst ment å være et hjelpemiddel for
arbeidet i idrettskretsen.
Langtidsplanen er i tillegg ment å være en rettesnor for
arbeidet i de andre organisasjonsleddene: Idrettslagene,
idrettsrådene og særkretsene. Det er viktig at idretten samler
seg om større oppgaver og at disse blir koordinert best mulig
for å nå nye felles mål.

Idrettskretsstyret

Leder:		
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

5.2

_____________________		
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Kontrollkomite

Leder:		
Medlem:
Medlem:
Varamedlemmer:
			

5.3

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Representanter til idrettstinget

Idrettskretsstyrets innstilling:
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til
å nevne opp representanter til idrettstinget og eventuelt
ekstraordinært idrettsting
VEDTAK:

5.4

Valgkomite til neste idrettskretsting

Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomite til neste
idrettskretsting i 2012:
Leder:		
Unn Birkeland
Medlem:
Frode Bøhm
Medlem:
Elisabeth Faret
Varamedlem:
Knut Arne Askeland
VEDTAK:
						

SLUTT
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Innledning
Styret for perioden 2008 – 2010 har bestått av:
Leder:
Nestleder
Styremedlemmer:
		
		
		
		

Tor Arvid Bruskeland
Kåre Strand
Ingunn Vika
Frode Bøhm
Elisabeth Faret
Odd Atle Urvik
Heidi Fløgstad Rød

Heidi Fløgstad Rød har hatt permisjon fra arbeidet i styret fra
mai 2009 pga. endret arbeidssituasjon.
Styret overtok ansvaret etter en turbulent periode med bl.a.
stor utskiftning i administrasjonen. Sommeren kom raskt
etter tinget i april 2008. Høsten gikk i stor grad med til å få
på plass en fungerende administrasjon og avklare retning for
arbeidet på de høyest prioriterte områdene.
Ut over den daglige driften har styret prioritert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontakt og samarbeid med idrettsråd og særkretser
Utvikle den vedtatte satsingen på folkehelse
Idrett for alle – inkludering
Gi utviklingsmuligheter for idrettstalenter i Rogaland
Holde fokus på anlegg og samfunnskontakt
Få på plass et fungerende opplæringstilbud
for tillitsvalgte i idrettslagene

Kontakten med idrettsråd er fulgt opp gjennom hele tingperioden i form av regelmessige regionale treff. Kontakten
med særkretsene var av de oppgavene det ikke ble nok tid til
i første del av tingperioden, men fra sommeren 2009 har
også dette arbeidsområdet blitt vektlagt.
Folkehelsearbeidet er videreført gjennom prosjektet Folkepulsen, mens opplæringstilbudet er bygget opp og utvikles
i regi av RIKs administrasjon.

For satsingsområdene 3–5 (idrett for alle/inkludering,
utviklingsmuligheter for idrettstalenter i Rogaland og anlegg
og samfunnskontakt) har styret etablert egne utvalg for
å sikre bredde og forankring i arbeidet.
Styret anbefaler at disse prioriteringene og hovedsatsingsområdene videreføres i neste tingperiode. Forslag om dette er
derfor innarbeidet og konkretisert i forslag til handlingsplan
for 2010–2011.
En av de mest omtalte idrettspolitiske sakene i perioden var
spørsmålet om Norge skulle søke om å få arrangere vinter-OL
i 2018. Rogaland idrettskrets støttet Tromsøs OL-søknad
både på NIFs ledermøte og gjennom egen uttalelse. Som
kjent valgte ikke idrettsstyret å følge RIKs anbefaling.
Styret besluttet i begynnelsen av valgperioden å praktisere
åpenhet så langt det er mulig og hensiktsmessig, både
i forhold til idrettens medlemmene og media. Dette viser
konkret igjen ved at alle styrereferater fra og med 2008 ligger
tilgjengelig for alle på RIKs hjemmeside www.nif.idrett.no/
Rogaland. Vi har i valgperioden satset en del på å utvikle
innholdet på hjemmesiden, og mye aktuell informasjon er
nå tilgjengelig på hjemmesidene.
Leder og daglig leder har hatt et særlig ansvar for å følge opp
kontakten med media. Styrets vurdering er at vi har maktet
å formidle RIKs verdier og hovedsatsinger gjennom
en del medieoppslag i perioden, og at vi også har gitt noen
bidrag med sikte på å påvirke de redaksjonelle prioriteringene slik at breddeidrett, verditema og samfunnets
prioriteringer overfor idretten har fått plass i media. Det er
likevel styrets oppfatning at det på dette området er store
utfordringer i tiden som kommer.
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Utvalg og komiteer
Inkluderingsutvalget
Inkluderingsutvalg ble etablert høsten 2008 med oppdrag
å arbeide for å utvikle forståelse og skape erkjennelse av
menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering
og hets.
Utvalget har blitt ledet av Arve Andersen – som også er leder
av LLH Rogaland (Landsforeningen for lesbiske og homofile).
Her er også styremedlem i Vard-modellen. Torbjørn Husby
med. I tillegg til styremedlemmene i RIK; Ingunn Vika, Odd
Atle Urvik og Heidi F. Rød.
Utvalget har bevilget starthjelp på 10 000 kroner til Superlaget, en golfgruppe på Jæren Golfklubb, samt til paralympisk skoledag. Zero-kampanjen mot homofobi i fotballen ble
lansert i forbindelse med Stavanger på skeivå i september
2009. Med grønne armbånd, tydelige plakater og støtte fra
Viking og åtte andre lag i Rogaland ble dette en suksess som
fikk stor oppmerksomhet i media, og NFF ønsker nå å
adoptere og lansere kampanjen nasjonalt.
Etter møter med ildsjeler i Stegaberg IL, deltakelse i etablering av Superlekene, og under Jærleikene på Klepp ser
utvalget at det er viktig å sikre at erfaringene og kompetansen som har samlet seg opp gjennom mange år med frivillig
arbeid og dugnadsinnsats blir videreført.
Å sette fokus på, og skape debatt om, flaskehalser og
hindringer som gjør at grupper faller utenfor på grunn av
alder, kjønn, fysisk eller psykiske funksjonshemninger, etnisk
bakgrunn, livssyn eller seksuell orientering både politisk og i
media med fokus på positive erfaringer fra Vard-modellen,
KROSSS (Kick Racism Out of School, Society and Sport) og
Zero-kampanjen vil være viktige oppgaver videre.
(Bilde: Presseklipp med Arve og Vikingspiller Børre Stenslid)
Billedtekst: Utvalgsleder Arve Andersen sammen med
Vikingspiller Børre Stenslid.

medlemmer gjennom toårsperioden. En stor takk går til Gjert
Smith jr. som har vært medlem i utvalget gjennom hele
perioden og som har utgjort kontinuiteten sammen med
utvalgets leder.
Punktet ”Talenter velger Rogaland” skriver seg fra forslag til
ny handlingsplan for neste periode. Her skisserer RIK sine
satsinger overfor ”Unge mot toppen”. Dette arbeidet har vært
hovedfokuset til utvalget, og det nye tilbudet på St. Svithun
vgs i samarbeid med fylkeskommunen og Olympiatoppen
Vest har sitt utspring i dette utvalget. Les mer under
kapittelet Milepæler.

Utvalg for anlegg og samfunnskontakt
Utvalget ble opprettet høsten 2008, som et rådgivende organ
for styret. Blant utvalgets oppgaver har vært å fokusere på
anleggssituasjonen i fylket, herunder koordinere
særidrettenes ønsker og behov for fremtidige kostnadskrevende anlegg, samt arbeide for redusert etterslep på anleggssiden. Utvalget var spesielt aktivt i tilknytning til
“regjeringens krisepakke” vinteren 2008–2009. Som kjent ble
Rogaland tildelt 17 millioner i denne forbindelse. Redusert
etterslep på anleggssiden var ett av idrettens tre hovedbudskap i forkant av stortingsvalget 2009.

Valgkomiteen
Leder

Knut Sørensen, General Industry
Systems AS Bedriftsidrettslag

Medlem

Rita Wange, Høle Idrettslag

Medlem

Unn Birkeland, Ålgård Svømmeklubb

Varamedlem

Knut Arne Askeland, Stegaberg Idrettslag

Kontrollkomiteen
Leder

Johannes Vold, Vigrestad Idrettsklubb

Medlem

Anette Vigrestad, Vigrestad Idrettsklubb

Kompetanseutvalget

Medlem

Magne Hodne, Klepp Idrettslag

Varamedlem

Bergfinn Meling, Mastra Idrettslag

Styremedlemmene Elisabeth Faret og Frode Bøhm har vært
RIKs representanter i utvalget. Utvalget har dratt nytte av en
rekke mennesker fra flere særidretter. Elisabeth Faret har
vært leder av utvalget som har hatt en viss utskiftning av

Varamedlem

Njål Fykse, Klepp Bueskytterklubb
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Milepæler : Anlegg og areal
Anleggsutvikling og etterslep
I 2008 hadde Rogaland fylkeskommune forhåndsgodkjente
søknader om spillemidler til ordinære idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg med et samlet søknadsbeløp på 263,6
millioner kroner. Rogaland mottok i 2008 i alt 58,1 millioner
via spillemidlene. Differansen utgjør 205,5 millioner kroner
– noe som betyr et etterslep tilsvarende ca. fire års
bevilgninger.
I 2009 hadde summen av forhåndsgodkjente søknader til
ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Rogaland steget
til 283,2 millioner kroner. Den ordinære tildelingen ble på
64,4 millioner. Det gir en differanse på 218,8 millioner og
fortsatt et etterslep på rundt fire år. Eller en netto økning av
etterslepet på 13,3 millioner kroner.
Regjeringens krisepakke på 250 millioner over statsbudsjettet
var forventet å gi Rogaland i overkant av 21 millioner hvis
man la folketallet til grunn. Prosjekter i fylket vårt ble tildelt
17 millioner fra krisepakken.
Summen av ordinære midler og krisepakka gav Rogalandsidretten en reduksjon i etterslepet på i overkant av
3 millioner kroner. Etterslepet er fortsatt rundt fire år.

Regionale anlegg
Regionale anlegg er ikke noe nytt i Rogaland. Men i perioden
har vi registrert at man gjennom det interkommunale
samarbeidet på Haugalandet har utarbeidet en avtale som
bestemmer hvor mye den enkelte kommune skal bidra med
når det gjelder framtidige regionalanlegg – etter hvor

anlegget plasseres, i forhold til den enkelte kommunes antall
innbyggere og i forhold til styrken i den enkelte kommuneøkonomi. Dette samarbeidet er spennende og kan være til
inspirasjon for andre.
Haugalandet har i perioden kommet i gang med to regionale
anlegg som er relativt nær realisering. Ishallen i Haugesund
og Tysvær Arena åpnes i begynnelsen av 2010. Motorsportsenteret på Karmøy forventes å nærme seg realisering
i neste tingperiode.
På sørsiden av Boknafjorden har man i perioden kommet
godt i gang med byggingen av storsatsingen Sørmarka
Arena. Anlegget har en prislapp på rundt 300 millioner
kroner og skal åpnes i 2010. Samtidig blir Multihallen i
Sandnes påbegynt våren 2010. Framdriften for Fotballhallen
på Randaberg er ikke avklart når dette skrives. Det fjerde
prosjektet, i Sola kommune, er fortsatt på tankestadiet.

Anleggsundersøkelse
RIK har gjennom idrettsregistreringen detaljerte tall for hvor
mange medlemskap som finnes i de forskjellige særidrettene
i de ulike kommunene. Dette har fylkeskommunens
administrasjon begynt å se sammen med informasjon fra
anleggsregisteret. Siktemålet er at dette skal gi interessant
informasjon når det gjelder andel av spillemidler i forhold til
antall utøvere i alderen 0-19 år. Under RIKs møte med
særkretsene i Stavanger 2. desember 2010 presenterte
idrettskonsulent Åge Olsen fra fylkeskommunen smakebiter
fra denne analysen.
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Milepæler : Fra Ideal til Folkepulsen
Ideal AS
Partnerskapsselskapet Ideal AS ble stiftet i 2006, og hadde
som mål å være et verktøy for å løse de regionale koordinerings- og kommunikasjonsoppgavene i den nasjonale folkehelsekjeden. Selskapet var eid av Rogaland idrettskrets,
Rogaland fylkeskommune og markedsføringsselskapet
Melvær & Lien (10 prosent andel).
Modellen med et AS og målsetningene trengte etter hvert
å justeres. Ideal skapte oppmerksomhet i NIF sentralt og
sammen med fylkeskommunen ble RIK enig med
partene om å utvikle
målsetninger for økt fysisk
aktivitet - og nye
samarbeidsformer.

Folkepulsen

Sommeren 2009 arrangerte Folkepulsen Funkis-VM. Dette var
et samarbeid med World Event i forbindelse med sandvolleyVM i Stavanger. Hensikten var å synliggjøre at det finnes
tilbud for funksjonshemmede i Rogaland. Arrangementet fikk
god dekning i media, blant annet på tre TV-kanaler.
I tillegg støtter Folkepulsen etableringen av Superlekene.
Dette er et initiativ fra NFU (Norsk Forbund for utviklingshemmede). Arrangementet er under planlegging av en
hovedkomite på 7 personer fra organisasjonene som står
bak. Superlekene skal være aktivitet for psykisk utviklingshemmede barn og unge og
skjer i samarbeid med
Stavanger kommune,
fotballkretsen, håndballregionen og friidrettskretsen. Målet er å bygge et
slitesterkt arrangement som
skal bli en årlig ”happening”.

Folkepulsen støttet Paralympisk
Folkepulsen er et treåring
skoledag på Jæren. Her bidro
folkehelseprosjekt som
Merete Skadal fra NIF og
startet opp sommeren
utdanningskonsulent Wenche
2009. Fylkeskommunen,
Salte fra RIK som ressurser for
NIF sentralt og RIK regionalt
den lokale arrangøren. Nærbø
har gått sammen om å
idrettslag og kommunen fikk til
stable på beina en grunnet meget vellykket arrangement
finansiering for å jobbe mot
hvor funksjonshemmede
målgruppene FunksjonsØverst: Funkis-VM 2009 i Stavanger. Nede til venstre:
og funksjonsfriske fikk møte
hemmede, inaktive voksne
Paralympisk skoledag på Loen. Nede til høyre:
hverandre i disipliner hvor
og våre nye landsmenn.
Ordfører Terje Mjåtveit i Hå åper Paralympisk skoledag.
alle stilte likt.
Prosjektet må spisse
satsingen for å skape effekt.
I august 2009 tiltrådte Kurt Veland som prosjektleder. Ved
Målet er å inngå samarbeid med 5-7 kommuner hvor
utgangen av 2009 hadde Hå- og Sauda kommune inngått
det finnes gode forutsetninger for å lage formelle
avtale med Folkepulsen. Begge kommunene går inn med
samarbeidsprosjekter mellom fagpersonell i kommunene
300 000 kroner i et avtalt program mot målgruppene.
og frivillige i idrettsråd og i idrettslag. Folkepulsen skal
samarbeide med “innovatørene”. De som har vilje til å utvikle
og gjennomføre handlingsorienterte programmer mot
en eller flere av målgruppene.
Gjennom vår finansieringsmodell kan vi tilby kommunene
bidrag til finansiering av aktiviteter ut fra de målsetninger
som utarbeides i den enkelte kommune.

Fylkesordfører Tom Tvedt tar folkepulsen på styreleder i RIK Tor Arvid Bruskeland og
idrettspresident Tove Paule under ledermøtet i Stavanger mai 2009.
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Milepæler : Stortingsvalget 2009
Idrettspolitisk avklaring.

RIKs tipping
Rogaland idrettskrets . Politisk avklaring før valget.

Valg 09
Idrettskupongen

Uke

H

1.

Idrett og moms:
Idretten skal betale moms – Idretten skal ikke betale moms

2.

Slik fjerner vi momsen:
Momsfritak – Kompensasjonsordning

3.

Nasjonalanlegg:
Skal (delvis) dekkes av spillemidlene – Skal ikke berøre
spillemidlene

4.

EM 2016 på Viking stadion:
Skal (delvis) dekkes av spillemidlene – Skal ikke berøre
spillemidlene

5.

Slik vil vi at idretten anvender spillemidlene:
Anlegg og aktivitet – Kun aktivitet

6,

Slik fjerner vi etterslepet:
Staten tar regningen nå – Ta det gradvis over tid

7.

Norsk Tipping og enerettsmodellen:
Må tåle konkuranse – Behold monopolet

8.

Tippenøkkelen: Mer idrett og kultur?
Endre tippenøkkelen nå – la det være som det er

9.

Idrett og skole, aktivitetsskolen SFO:
Kun et skoleansvar – Aktiv deltakelse fra idretten

10.

Folkehelse og idrett:
Ta en aktiv rolle – Driv kun med idrett

11.

Idrett for voksne:
Organisert tilbud i idretten – Egentrening er nok

12.

Offentlig støtte til ansatte i IR:
Kommunale driftstilskudd - Frivillighet

U

B

Innlevert av:

Forklaring: H: Alt. 1 U: Vet ikke B: Alt. 2

Politisk parti:

Spilleomgang : Uke 38

Navn og sign.:

Foran stortingsvalget 2009 valgte Idretten i Norge å fokusere
på moms på frivillig arbeid, etterslep i anleggsfinansieringen
og frutsigbar økonomi
Idrettskupongen ble lansert sommeren 2009. Hensikten var
å skape oppmerksomhet rundt våre fanesaker. Bort med
momsen, fjerne etterslepet på anleggssiden og sikre idretten
forutsigbar finansiering. RIK utfordret fylkets kandidater til å
mene noe og partiene skrev under på vår tippekupong, denne
gang utformet som idrettskupongen. Løftene ble publisert på
nettet og vi forsøkte gjennom kjøpt reklame og ved intern
markedsføring å gjøre kjent hva partiene mente. Stavanger
Aftenblad fulgte opp saken med egen kupong.

Resultatet av stortingsvalget er kjent. Vi har fått en momskompenasjonsordning som skal trappes opp med 1 milliard i
stortingsperioden. Finansiering via overskuddet fra Norsk
Tipping har vært – og er – en forutsigbar finansieringsmetode
for norsk idrett, enten man støtter ordningen politisk eller
ikke. På anleggsiden gjenstår det å se hvor
langt man kommer med den nye regjeringen når det gjelder å
fjerne nasjonalanlegg fra spillemiddelfinansiering. Her ønsker
idretten
finansiering over statsbudsjettet.

Stavanger Aftenblad og Haugesund avis satte også idrett på kartet under valgkampen.
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§
Milepæler
: Grasrotandelen
Fra 1. januar 2009 innførte Norsk Tipping en ordning med
grasrotandel som bety at den som spiller kan bestemme at
5 prosent av innsatsen skal tilfalle det laget spilleren selv
velger. Beløpet reduserer ikke spillerens innsats.
I løpet av året mottok frivillige lag og foreninger i landet til
sammen 210 millioner kroner fra Grasrotandelen. Til nå har
over 520 000 spillere funnet sin grasrotmottaker, men
fremdeles er det mange spillere – og idrettslag – som ikke
har gått inn i systemet.
Snittbeløp grasrotmidler per grasrotgiver var 49 kroner
i 2009. I Rogaland var det i 2009 557 idrettslag. Når
årsberetningen skrives er det ifølge Brønnøysundregisteret
registrert 376 frivillige lag og foreninger som mottakere
i Rogaland. Fylket vårt kom på tredjeplass i 2009 med
2 082 324 kroner.
Se www.norsk-tipping.no

Milepæler
: Politiattester
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal
kreve politiattest for trenere og ledere. Ordningen gjelder for
alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen
trådte i kraft 1. januar 2009 og ble i det store og hele veldig
godt mottatt selv om det medførte noe ekstraarbeid for hvert
enkelt idrettslag.
Ordningen er omtalt på www.idrett.no

15 RIKsberetning

2008-2009

Milepæler : Talenter velger Rogaland
Forholdene for våre unge talenter har vært tema i flere
perioder av RIKs nære fortid. Gjennom kompetanseutvalget
og styreseminarer har styret arbeidet for å bedre rammevilkårene for unge idrettsutøvere som går på skole eller
studerer.
I juni 2009 ble det etablert kontakt med fylkeskommunen.
Man fant raskt ut at fylkeskommunen, Olympiatoppen
Vest-Norge (OLTV) og RIK hadde sammenfallende ambisjoner.
Partene ble sommeren 2009 enige om å bygge videre på
de erfaringene OLTV hadde fra samarbeidet med de
videregående skolene på Tertnes og på Voss.
Fra fylkeskommunen sin side var St. Svithun vgs et
opplagt valg ut i fra bredden i tilbudet.
5. november 2009 mottok partene også et brev fra Olympiatoppen sentralt hvor viktige prinsipper om rollefordeling ble
klargjort.
Basert på dette ble det på nyåret 2010 gjort en endelig avtale
mellom partene, og fylkeskommunen starter opp tilbudet ved
St. Svithun vgs fra høsten 2010.
I korte trekk betyr avtalen at RIK vil være arbeidsleder for en
Sportskoordinator som tilsettes for 3 år i en deltidsstilling.
Han/hun skal sikre utøvere og klubber og holde dialogen med
særkretser og/eller særforbund på vegne av søker/elev/
utøver. OLTV vil være sportkoordinatorens idrettsfaglige
foresatte. Fylket dekker de kostnader som RIK vil ha med å
håndtere dette, men heller ikke mer. Dette er et viktig poeng
for RIK som er tilhenger av alle gode tilbud til fylkets unge
talenter.

Det er stor etterspørsel etter å komme inn på Unge mot
toppen i det RIKsberetning for 2008 og 2009 går i trykken.
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Nøkkeltall :
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Nøkkeltall :
I overgangen mellom 2008 og 2009 vedtok RIK budsjettet
for 2009. Budsjettet for 2009 ble splittet opp og framstilt
annerledes enn hva som har vært vanlig for RIK. Hensikten
med å gjøre dette var å tydeliggjøre ressursbruken og gjøre
regnskapene våre åpnere. Ulempen er at det gir dårlig
mulighet for å sette kolonner med budsjett og regnskap fra
forrige tingperiode ved siden av de nye kolonnene med
budsjett og regnskap for perioden 2008 og 2009. Vi er
fortsatt i en overgangsperiode og ettervirkningene vil nok
forplante seg også til neste tingperiode.
I det nye budsjettet består utgiftssiden før resultat av fire
avdelinger; administrasjon, aktivitet, tilskudd og prosjekter.
Folkepulsen framstilles som egen avdeling både når det
gjelder inntekter og utgifter.

Økonomiske hovedtrekk for toårsperioden
RIK hadde ved inngangen til forrige periode rundt 2 millioner
kroner i avsetninger fra tidligere år. Høsten 2008 fikk vi også
280 690 kroner i utbytte fra salget av kursstedet Litlabø på
Stord. Den samme høsten ble resten av den nye administrasjonen ansatt. Det tar naturlig nok noe tid å få et nytt team
opp i marsjfart. Overskuddet for 2008 ble på 694 773 kroner.
Styret vedtok i denne situasjonen ut fra en totalvurdering å
pløye overskuddet fra 2008 inn som kapital i 2009 – fordi vi
styrte etter et langtidsbudsjett som for perioden skulle gi et
resultat for perioden på i alt 257 000 kroner – etter
finansinntekter. (Ref. langtidsbudsjett 2008–2009).
Ideal AS ble i perioden avviklet til fordel for et treårig
folkehelseprosjekt som heter Folkepulsen. Folkepulsen er
finansiert av fylkeskommunen (50 %), NIF sentralt (25 %)

og RIK (25 %). For RIK sin del betyr dette en investering på
375 000 kroner hvert år fra 2009 til og med 2011. Første
året er dekket i regnskapet fra 2009. De to siste årene er
avsatt fra de rundt 2 millioner kronene som lå i gamle
avsetninger ved periodens start.
Resultatet til RIK for 2009 viser et underskudd på minus
41 552 kroner, når Folkepulsens midlertidige overskudd
holdes utenfor.
Settes underskuddet for 2009 på -41 552 kroner opp mot
overskuddet på 694 773 kroner i 2008 gir dette likevel et
nettoresultat for perioden på kr 653 221.
Langtidsbudsjettet for 2008–2009 bestilte et resultat på
257 000 kroner. Dette er en forbedring av resultatet på
396 221 kroner.
I tillegg har Folkepulsens finansiering gitt våre samarbeidspartnere (fylkeskommunen og NIF sentralt) og oss selv et
verdifullt økonomisk handlingsrom.
Styret mener dette har vært hensiktsmessige disposisjoner
i perioden.
Samtidig finnes det skyer i horisonten på lengre sikt.
Situasjonen i verdensøkonomien påvirker også fylkeskommunens økonomi. Dessuten følger vi nøye med på
utviklingen til Norsk Tipping på Hamar.

Regnskap / REvisjon 2008-2009
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Harde fakta :
Adminstrasjonen
Den største forskjellen fra sist kretsting er sannsynligvis at
administrasjonen har gått fra en noe turbulent – og underbemannet – periode til en situasjon med fire godt kvalifiserte
fast ansatte. I tillegg kommer en prosjektstilling for Folkehelseprosjektet Folkepulsen. RIK har fortsatt lav bemanning
i forhold til sammenlignbare idretts-kretser. Etter styrets
oppfatning er også bemanningen lav i forhold til de oppgaver
som det forventes at administrasjonen skal følge opp.

2008
Daglig leder-møte

38

Hvordan øker du sponsorinntektene

28

Idrettsregistrering

9

Idrettsråd Regional Samling

35

Startmøte-Klubbutvikling

8

Oppfølgingsmøte-Klubbutvikling

8

Regnskapskurs for IL

21

Salaktiviteter, barn

8

Kommunikasjon

Styrekurs for ungdom

6

Tverridrettslig kurs i barneidrett

31

RIK har i perioden eksperimentert for å forsøke å finne vårt
grafiske uttrykk, og etablert våre egne kommunikasjonskanaler. RIKsnytt er vårt medlemsblad. Foreløpig kun i elektronisk format. I tilegg har vi standardisert våre utallige
presentasjoner og invitasjoner. Dagens nettsideløsning er
avleggs, og det var opprinnelig ventet at NIFs nye nettløsning
skulle vært klar i løpet av denne tingperioden. Inntil videre
har administrasjonskonsulenten etablert rutiner for hyppige
informasjonsendringer på nettsidene våre.

Uteaktiviteter barn

11

Samtidig deltar RIK ved daglig leder i en nasjonal prosjektgruppe som sammen med NIFs byrå skal innstille NIFs nye
profil. I denne sammenheng gjøres det en faglig vurdering av
idrettskretsenes posisjon i forhold til vår totale profil.
Daglig leder deltar også i prosjektgruppen som arbeider
med NIF-linjens nye nettsider både når det gjelder innhold
og utforming.

Stor vekst innen Kurs og kompetansearbeidet
Den nye administrasjonen klarte allerede høsten 2008
å gjennomføre kurs og samlinger for 215 deltakere. I løpet
av 2009 steg tallet til 1 142 deltakere. Se tabell. RIK har
tilbudt kurs i henhold til vårt ansvar ifølge Idretts-politisk
dokument (IPD). Samtidig har vi testet ut en rekke kurs
og møtetilbud for våre målgrupper og forholdt oss til
bestillingen som kom med NIFs aktivitetsmidler som var
en del av overgangsmidlene.
Gode veiledere er gull verdt!
Vi har hatt to skoleringssamlinger for nye klubbveiledere
i Rogaland i perioden. Noen av veilederne tilhører særforbund
eller særkretser. Noen er våre egne. Poenget for idretten
i fylket må etter vår mening være å dele på ressursene til
alles beste.

Vi diskuterer IL lov og org.

12

Totalt deltakere

215

2009
Aktivitetsleder Barneidrett

11

Aktivitetslederkurs mennesker
med utviklingshemning

10

Daglig leder-samling. Med styreleder.

39

Kurs for valgkomiteer

17

Hvordan trener man barn og ungdom

21

Idrettskadekurs

21

Idrettsregistreringskurs

91

Idrettsråd Regional Samling

40

Idrettsråd Regionsmøte

30

Instruktørkurs i basistrening

14

Klubbveiledere, skolering

10

Kostholdsveiledning for unge utøvere

219

Lov og organisasjon for idrettslag

25

Norsk Grunnkurs Førstehjelp

9

Startmøte

324

Oppfølgingsmøte

47

Styreledersamling

38

Styrekurs for ungdom

12

Særkretsmøte

19

Workshop organisasjonsplan

53

Økonomi for idrettslag

92

Totalt deltakere

1142

I tillegg til aktiviteten i tabellen over møtte 201 personer på
Kunnskapsturneen som ble arrangert i samarbeid med NIF
sentralt og Norsk Tipping høsten 2009.
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Harde fakta :
Lov og organisasjon
På denne siden opplever vi at henvendelsene har økt. Stadig
flere organisasjonsledd tar kontakt med oss.
Lovsaker
Lovsaker spenner vidt. Her er alt fra grunnleggende informasjonsarbeid til tunge lovsaker med alvorlige konflikter. Konflikttypene veksler fra mistanker om underslag til saker hvor
parter nektes adgang til anlegg med spillefinansiering.
Vi i RIK tar ofte rollen som “RIKsmeklingsmann”.
Dessverre ser vi en del eksempler på at manglende skriftlige
avtaler, prosedyrer eller instrukser laget i “fredstid” kan
skape stridigheter som ødelegger verdifulle miljøer i et
idrettslag.
Oppretting og nedlegging av IL
Nedleggelser av idrettslag er en tidkrevende prosess. NIF
innførte i 2009 en standardisert prosedyre som skal benyttes
slik at vi opptrer ryddig i nedleggelsesprosesser. Hvert år
etter idrettsregistreringen sitter vi igjen med noen idrettslag
som ikke responderer på noen av våre henvendelser. I disse
sakene opplever vi fra tid til annen at det er komplisert å få
avviklet bankforholdet da det fortsatt er klubber som har
bankkontoer på person og ikke på organisasjon.
Opprettelse av idrettslag er en hyggeligere og enklere
oppgave hvor de fleste finner fram til det de trenger på våre
nettsider. På grunn av nødvendig høring mot særkrets eller
særforbund kan det være at enkelte søkere synes det tar noe
lenger tid enn det de trodde.
RIKsarkivet
RIK sitter på et klubbarkiv over alle idrettslag i Rogaland.
Både eksisterende og nedlagte. Her ligger det dokumentasjon
tilbake til tidlig 1900-tall. En del dokumenter er i perioden
tilbakeført til klubbene.

Idrettsregisteringen

Idrettsregistreringen er obligatorisk for alle idrettslag i Norge
– og i Rogaland. Registreringen gjennomføres i begynnelsen
av hvert kalenderår. Dette er NIF-linjens eneste obligatoriske
rapportering. Dette er en tidkrevende prosess som går over
en og en halv måned og involverer de fleste av våre ansatte.
Hensikten med registreringen er å holde oversikt over utviklingen. Samtidig benyttes tallene til intern fordeling av idrettens
midler i flere sammenhenger.
Det er forventet at det vil komme et nytt og bedre IT-system
innen 2011.
Idrettsregistreringen skjer etterskuddsvis. Ved rapportering
i januar 2008 var det 121 000 NIF-medlemmer i Rogaland.
I 2009 steg tallet med 11 000 til 138 000 medlemmer.

Elixia-avtalen – 236 prosent økning
Fra 2008 til 2009 økte omsetningen innenfor Elixia-avtalen
for våre elite-/toppidrettsutøvere over 16 år fra 100 000
kroner til 236 000 kroner. Avtalen som reforhandles årlig er
inngått mellom RIK og Elixia. Den gir reduserte priser på
ressurstrening for målgruppen.
Målgruppen som avtalen omhandler er utøvere som spiller
i elite eller 1. divisjon innen ball- og lagidretter, samt individuelle utøvere som hevder seg blant de fem beste i nasjonale
mesterskap (UM, NM eller høyere nivå) i sin klasse eller
årsklasse. Avtalen gir utøverne rett å til å trene i Elixias
lokaler på Madla, St. Olav, Trim Towers Forus, Havanna
og lokalene på Bryne.
Antall medlemskap/Elixia-avtaler for elite-/toppidrettsutøvere
i Rogaland:
Periode

Antall 12 mnd

Antall 6 mnd

1.11 2007 – 31.11.2007

56

14

1.11.2008 – 31.10.2009

77

43

per 31.12.2009

98

12

39 RIKsberetning

2008-2009

Harde fakta :
Idrettens studieplasser ved Universitetet
i Stavanger
Rogaland idrettskrets og Universitetet/UiS har videreført
samarbeidsavtale for studieåret 2008–2009, og 2009–2010
hvor idretten har en kvote på tre plasser på årsutdanning
idrett og videre på to og tre års bachelorstudium.

Drift av Idrettens hus AS

Fylkesmidlene fordeles slik:
Tilskudd til større idrettsarrangement i Rogaland
Idrettskretsen innstiller og saksbehandler søknader om
tilskudd til større arrangement i Rogaland. Årlig avsettes en
andel av fylkestilskuddet til slike arrangement. Målgruppen er
lokale arrangører som særkretser og idrettslag i Rogaland.
Kriterier for tildeling er arrangement som Nordisk Mesterskap, Europamesterskap, Europacup, Verdensmesterskap,
Verdenscup eller kvalifiseringslandskamper til EM og VM.

Idrettens hus skal være et samlet ressurs- og kompetansesenter for idretten i Rogaland. Organisasjonssjef/daglig leder
i RIK er daglig leder for selskapet. Han og huset skal bidra til
at det skapes gode arbeids- og organisasjonskulturer på tvers
av faglige ansvars- og arbeidsområder. Alle som arbeider her
skal bidra til at huset blir en naturlig møteplass for de ulike
idrettene i Rogaland.
Styret i Idrettens Hus Rogaland A/S har i perioden bestått av:
Funksjon

Organisasjon

Styreleder

Kåre Strand
Rogaland Idrettskrets

Nestleder

Bergfinn Meling
Rogaland Fotballkrets

Medlem

Kenneth Olsen
NHF Region SørVest

Medlem

Sølve Ottesen
Rogaland Bedriftsidrettskrets

Medlem

Elisabeth Faret
Rogaland Idrettskrets

Tilskuddsordninger
RIK forvalter fylkesmidler til særkretsene i fylket. Det deles ut
rundt 800 000 kroner til særkretsene, fordelt på fem tilskuddsordninger. I tillegg er vi involvert i støtteordninger fra
sentralt hold som utstyrsstøtte og støtte til idrettsskoler.

År

Antall arr.

Samlet stønadssum i kr

2006

1

50 000

2007

4

50 000

2008

1

15 000

2009

6

67 368

Tilskudd til leirer og samlinger
Årlig avsettes det en andel av fylkestilskuddet til leirer
og samlinger for barn og unge. Målgruppe for søknad er
særkretser og idrettskretsen. Idretter som er organisert
regionalt likestilles med særkretser. Kun deltakere fra
idrettslag i Rogaland IK er stønadsberettiget. Begrepene
leirer og samlinger forstås som treningsleir/treningssamling
med idrettsfaglig innhold og utøvelse av trening. Ordningen
gjelder ikke for konkurranser/konkurranseelementer, oppvisninger, turneringer og festivaler/stevner. Tilskuddet beregnes
og fordeles ut fra en enhetspris per elevtime. Med elevtime
menes timer med organisert aktivitet/trening med trener/
instruktør ifølge oppsatt program. Tilskuddet betales ut på
bakgrunn av mottatt rapport og oversikt.
År

Antall særkretser/
deltakere

Utbetalt stønad
i kr

2006

8 / 7 980

80 000

2007

7 / 4 460

80 000

2008

7 / 9 791

80 000

2009

5 / 3 775

70 000
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Harde fakta :
Tilskudd til reisestøtte til sentrale kurs og møter

Grunntilskudd til særkretser

Reisestøtte utbetales etter tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Det gis inntil 50 % dekning av faktiske reiseutgifter. Målgruppe for søknad er særkretser og idrettskrets.
Idrett som er organisert regionalt likestilles. Kun deltakere fra
Rogaland er stønadsberettiget. Det kan det gis tilskudd inntil
50 % av faktiske reiseutgifter for inntil 3 personer per reise
som fly, buss, tog, bil, drosje, ferge, bompenger osv. Det gis
ikke støtte til utgifter som diett, deltakeravgifter, egenandeler
og overnattingsutgifter. Denne ordningen omfatter ikke
reise-utgifter til deltakelse på lovfestede møter, så som
ledermøter, årsmøter og ting.

270 000 kroner av det fylkeskommunale tilskuddet til
Rogaland Idrettskrets avsettes hvert år til grunntilskudd.
Midlene utbetales til særkretser i henhold til følgende
kriterier: 1/3 tilskudd basert på at det finnes et kretsstyre i
Rogaland, 1/3 basert på ansatte i særkretsen (maks tre
personer) og 1/3 basert på antall klubber
i Rogaland. Rogaland Bedriftsidrettskrets mottar et fast
beløp på 30 000 kroner. Ordningen krever årlig innsending
av årsberetning, regnskap og revisjonsrapport – og at
særkretser med toårig tingperiode sender revidert regnskap
i mellomåret.

År

Antall reiser /
personer

Utbetalt stønad
i kr

År

Antall særkretser

Utbetalt stønad i kr

2006

27

254 209

2006

83 / 95

50 000

2007

24

290 991

2007

77 / 70

50 000

2008

25

320 811

2008

66 / 77

50 000

2009

22

319 807

2009

32 / 39

50 000

Idrettsmerket
Tilskudd til kurs/elevtimestilskudd
Elevtimetilskudd utbetales i henhold til oversikt fra Idrettens
læringsportal over avholdte kurs i Rogaland for det enkelte år.
Målgruppe for søknad er særkretser og idrettskrets. Kriterier
for støtte bygger på oversikt/rapport over avholdte kurs som
er over 4 timers varighet og ikke har utløst statlige voksenopplæringsmidler/VO-midler.
År

Antall elevtimer
(VO-midler)

Utbetalt stønad i kr

2008

10 792

300 000

2009

14 151

300 000

Å ta idrettsmerket er en fin måte å holde seg i form på.
Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis
er de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem.
Idrettsmerket ble innstiftet den 29. mai 1915 på et
fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. På det tidspunktet
fikk kun menn lov til å delta. Kvinnene ble med i 1934.
Kravene til idrettsmerket er revidert flere ganger, og etter
hvert er også øvelsesutvalget utvidet.
Idrettsmerket gjennomføres for medlemmene i det lokale
idrettslaget. Rogaland idrettskrets har i perioden gitt økonomisk støtte til GTI som har tatt på seg å arrangere
merkeprøver på Stavanger stadion for en gruppe eldre som
ikke er medlemmer av idrettslag.
I 2004 tok 12 882 personer idrettsmerket. I 2008 var antallet
10 145. Statistikk finnes på våre nettsider.
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Harde fakta :
Komiteen for Rogaland Idrettskrets Innsatspokal

Komiteen for Innsatspokalen har i henhold til statuttene
i oppgave:

Komiteen har i perioden har hatt denne sammensetningen:
“Å vurdere den kvinne/mann som i kalenderåret har utført en
utmerket idrettslig prestasjon.”

Leder:

Odd Atle Urvik

Rogaland Idrettskrets
styre

Medlem

Heidi F. Rød

Rogaland Idrettskrets
styre

Medlem

Terje Flateby

Haugesunds Avis

Medlem

Tor Helge Hetland

Rogaland Skøytekrets

Medlem

Odd Thorsen

Idrettsrådet i
Sandnes

Rogalandsidrettens Ærespris 2008 – 2009

Medlem

Odd Kåre
Grøttland

Haugesunds Avis

Medlem

Else Storhaug

Rogaland Friidrettskrets

Medlem

Tor Gunnar Tollaksen

Stavanger Aftenblad

Sekretariat:

Edvin Hoel

Rogaland Idrettskrets
administrasjon

Rogalandsidrettens Ærespris er innstiftet og ledes av Sparebank 1 SR-bank. Tor Arvid Bruskeland har representert
Rogaland Idrettskrets i komiteen. Æresprisen skal tilfalle en
person som i løpet av året, eller over en årrekke har gjort en
betydelig og uegennyttig innsats for å fremme idrettens sak
og utøving av idrett på bredt grunnlag i Rogaland. Rogalandsidrettens Æresprisen ble i 2008 tildelt Edvard Sternhoff,
Haugesund for arbeidet med Vard-modellen.

Etter innstilling fra komiteen vedtok Rogaland Idrettskrets sitt
styre at Innsatspokalen 2008 tilfalt Anne Margrethe Hausken
fra Haugesund. Brede Hangeland fra Stavanger mottar prisen
for 2009 etter at idrettskretstinget er gjennomført.

Hvem som mottar æresprisen for 2009 blir først
offentliggjort etter at denne årsmeldingen går i trykken.

Stavanger, 5. mars 2010

Tor Arvid Bruskeland,
leder

Kåre Strand,
nestleder

Frode Bøhm,
styremedlem

Elisabeth Faret,
styremedlem

Ingunn Vika,
styremedlem

Heidi F. Rød,
styremedlem

Odd Atle Urvik,
styremedlem

Rune Røksund,
daglig leder / organisasjonssjef

LANGTIDSPLAN

2010-2012
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Langtidsplan 2010 – 2012
Langtidsplanen er et supplement til IPD og NIFs lov for
idrettskretser. Det er flere føringer for planen. Nasjonal
idrettspolitikk, idrettens egne lover og fylkeskommunens
politikk og støtteordninger spiller inn når vi definerer våre
hovedmål i denne planen.

Langtidsplanen definerer sju sentrale
arbeidsområder.

Rogaland idrettskrets (RIK) sin langtidsplan baserer seg på
Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2007-2011.
Vår handlingsplan vil bli evaluert etter behandlingen av nytt
IPD under neste idrettsting i Tromsø våren 2011.
www.idrett.no

Oppgavefordeling
Styret definerer etter idrettkretstinget intern ansvarsfordeling
i styret og mellom styret og administrasjonen. Styrets leder
er arbeidsleder for organisasjonssjefen med administrasjon.
Med dette som utgangpunkt besluttes hvilken støtte administrasjonen skal gi styret i forhold til punktene 1 – 4. Dette
gjøres ut i fra tilgjengelig kapasitet og kompetanse i styret og
i administrasjonen.

NIFs lovhefte, Kapittel 5: Idrettskretser § 5-2 definerer
oppgavene til alle idrettskretser.
www.idrett.no
Olympiatoppen Vest (OLTV) skal ivareta vår region.
Langtidsplanen tar utgangpunkt i en felles forståelse med
OLTV om hvilke oppgaver det er hensiktsmessig, og de har
kapasitet til, å følge opp fra Bergen.
www.olympiatoppen.no

•
•

Punktene 1 – 4 er idrettspolitiske arbeidsområder.
Punktene 5 – 7 er kjerneoppgaver for administrasjonen.

Idrettspolitiske oppgaver
1. Aktivitetsflater for alle
2. Idrett som folkehelse
3. ”Idrettens kompetansesenter”
4. Talenter velger Rogaland
Kjerneoppgaver
5. Utdanning
6. Lov og organisasjon
7. Informasjon

44 RIKsberetning

2008-2009

Langtidsplan 2010 – 2012
1. Aktivitetsflater for alle
RIK skal:

Hvordan

1. Arbeide for å fjerne etterslepet av
spillemidler.

Øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.
Være arbeidsleder for prosjektleder.
Understøtte nasjonale strategier og arbeid i regi av NIF.

2. Overvåke anleggsbehovene.

Årlig diskutere anleggsprioriteringen i fylket med SK og IR.
Årlig evaluere hvilke anlegg som gir mest aktivitet, for flest mulig, til lavest
mulig pris
Sikre arealer til idrettsanlegg, bl.a. gjennom dialogmøter med regionale
myndigheter.

3. Bidra til rettferdig fordeling av
anleggsmidlene, med best mulig
samsvar mellom idrettens og regionale
myndigheters prioriteringer.

Motivere IR til å sende inn årlig rapport med avvik mellom idrettens
og kommunens prioriteringer.
Samkjøre idrettens og fylkeskommunens aktivitetstall som grunnlag for
fordelingen.
Årlig dialogmøte med fylkeskommunen.

4. Arbeide for å øke idrettens interne
anleggskompetanse.

Utrede behovet blant særkretsene for å ansette en felles anleggskonsulent.
Tilby årlige kurs for IR, SK og IL med tema anlegg.

2. Idrett som folkehelse
RIK skal:

Hvordan

1. Videreutvikle Folkepulsen.

Finansiere satsingen på målgruppene funksjonshemmede, innvandrere og inaktive
voksne sammen med RFK og NIF.
Være arbeidsleder for prosjektleder.

2. Arbeide for optimal utnyttelse
av idrettsanlegg.

Gjennom dialog med IR og kommuner bidra til at idrettsanlegg har maksimal
”oppetid” slik at vedlikehold og ferieavvikling ikke medfører unødvendig stengning.
Arrangere regionsmøter for idrettsråd og gjennomføre kommunebesøk.

3. Øke forståelsen for at idrett
ER folkehelse.

Understreke idrettens samfunnsmessige betydning.
Spre budskapet innad i idretten og ellers i samfunnet.
Bruke media, møter og andre dialogformer.

4. Støtte lokale initiativ som fremmer
samarbeid mellom idrett og skole.

Overvåke den nasjonale utviklingen.
Sammen med IR støtte lokale initiativ med råd og veiledning.
Prioritere initiativ fra SK.
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3. ”Idrettens kompetansesenter”
RIK skal:

Hvordan

1. Kartlegge interessen for et helhetlig
kompetansesenter gjennom en
”markedsundersøkelse”.

Oppnevne et tverrfaglig utvalg som skal forberede og gjennomføre
“markedsundersøkelsen”, samt kartlegge aktuelle lokaliseringer.
Bearbeide ”markedsundersøkelsen” og kartlegge interesser og behov.
Vurdere hvorvidt et prosjekt for utredning av ”Idrettens Kompetansesenter”
skal etableres. (Pkt. 2,3 og 4 er avhengig av disse vurderingene.)

2. Etablere det eventuelle prosjektet.

Opprette en tverrfaglig prosjektgruppe for mulighetsanalyse og realitetsvurdering.
Utarbeide prosjektgruppens mandat.
Behandle prosjektgruppens rapport.

3. Avslutte eller realisere prosjektet.

Utarbeide sluttrapport eller beslutningsgrunnlag for videre behandling.

4. Hvis nødvendig innkalle til
ekstraordinært idrettskretsting.

Sørge for innkalling.
Presentere beslutningsgrunnlaget for kretstinget.

4. Talenter velger Rogaland
RIK skal:

Hvordan

1. Bidra til etablering av prosjektet
”Unge mot toppen”.

Arbeide for etablering av toppidrettsgymnas i Rogaland. Samarbeidspartnere er
Rogaland Fylkeskommune og Olympiatoppen.
Ansvars- og arbeidsfordeling er beskrevet i ”Avtale – Unge mot toppen”.
Hovedtrekkene i avtalen er at:
• Olympiatoppen sikrer det idrettsfaglige.
• Fylkeskommunen sikrer det økonomiske.
• RIK sikrer nødvendig administrasjon på Idrettens Hus i Rogaland.

2. Bidra til videreutvikling av prosjektet
”Unge mot toppen”.

Stimulere til økt samarbeid mellom idretten og UiS/HSH.
Arbeide for økt fleksibilitet og tilrettelegging for studenter som satser på idrett.
Arbeide for opptak på særskilte vilkår for våre største talenter.
Tilby tverrfaglige kompetansehevende tiltak for utøvere fra SK, se pkt. 5.2.

3. Arbeide for økt trenerkompetanse.

Kartlegge kompetansebehov.
Utforme og gjennomføre tverrfaglige basiskurs.
Tilby andre tverrfaglige kompetansehevende tiltak for trenere fra SK, se pkt. 5.2.

4. Søke å bedre rammevilkårene for
idrettens mest talentfulle trenere

Bidra til økt status for treneryrket.
Etablere tverrfaglige møteplasser for trenere.
Kartlegge felles behov.
Bidra til flere arbeidsplasser for trenere i skolen.
Støtte initiativ for samarbeid mellom idrett og grunnskole/SFO.
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5. Utdanning (Kompetanse)
RIK skal:

Hvordan

1. Tilby opplæring for tillitsvalgte i IL og Skape og/eller formidle aktuelle opplæringstilbud
IR.
innenfor områdene:
• Økonomi
• Lov og organisasjon
• Anlegg
• Offentlig forvaltning og politisk virksomhet
• Styrearbeid
• Daglig ledelse
• Valgkomitéarbeid
• Etc
Presentere mulighetene via samlinger og møtevirksomhet, samt på nett, mail
og annen korrespondanse.
2. Tilby tverrfaglige opplæringstilbud
for trenere og utøvere.

Skape og/eller formidle aktuelle opplæringstilbud
innenfor områdene:
• Basistrening
• Basisinstruktør
• Trening av barn og unge
• Aktivitetsledelse
• Idrettsskader
• Førstehjelp
• Kosthold/ernæring
• Etc
Presentere mulighetene via samlinger og møtevirksomhet, samt på nett, mail
og annen korrespondanse.
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6. Lov og organisasjon
RIK skal:

Hvordan

1. Håndtere saker knyttet til NIFs
lovverk.

Drive rådgiving, være sparringspartner og tvisteløser i lovsaker.
Håndtere lovsaker og henvendelser med høy kvalitet, full objektivitet og kort
behandlingstid.
Ha tilstrekkelig kompetanse innenfor områdene:
• Oppstart og opphør av idrettslag
• Kjønnsfordeling
• Stemmerett, valgbarhet, talerett
• Habilitet
• Årsmøteavvikling
• Medlemmer og medlemskontingent
• Tvisteløsning
• Økonomisk og organisatorisk utroskap
• Tilgang til idrettsanlegg

2. Administrere fellesoppgaver for
idretten i fylket.

Forvalte naturlige fellesoppgaver med høy kvalitet og kort saksbehandlingstid,
herunder:
• Idrettsregistreringen
• Tilskudd (LAM, utstyr, særkretsstøtte)
• Idrettsmerket
• Elixia-avtalen
• Bestillinger fra NIF
• Egne undersøkelser

3. Drifte Idrettens
Hus AS.

I henhold tilselskapets vedtekter.

7. Informasjon
RIK skal:

Hvordan

1. Informere om idrettens samfunnsmessige betydning utover toppidrett.

Gjennom media og andre kanaler presentere den regionale idrettens dimensjoner
og effekter, herunder:
• Medlemslag og medlemskap.
• Fysisk aktivitet som helsefremmende og utgiftsreduserende tiltak.
• Idrettens arbeid med unges holdninger og verdier.

2. Øke forståelsen hos kommunale
og fylkeskommunale instanser for de
muligheter idretten representerer.

Identifisere mulige samsatsingsområder mellom idretten og det offentlige.

3. Veilede egne organisasjonsledd
i deres søk etter informasjon og
kompetanse.

Videreutvikle egen hjemmeside og andre informasjonskanaler, så som mail
og SMS.

Fokusere på kjente områder fram mot kommune- og fylkestingsvalget., så som
• Helse (Samhandlingsreform)
• Anleggsutnyttelse
• Skole (Heldagsskolen)
• Integrering

LANGTIDSBUDSJETT

2010-2012
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2010

2011

2012

Inntekter
Salgs- og sponsorinntekter

50000

50000

50000

750000

750000

750000

RFK Tiltaksstøtte

1370000

1400000

1430000

NIF tilskudd

2150000

2250000

2350000

150000

155000

155000

RFK Grunntilskudd

Treningsavgift, Elixia
Momskompenasjon

160000

180000

180000

1075000

1075000

0

123000

128000

132000

0

0

0

5828000

5938000

5047000

2300000

2350000

2400000

Møter og reiser ADM

100000

100000

100000

Datakostnad NIF

155000

155000

155000

Husleie

180000

180000

180000

Fellesutgifter Idrettens hus

110000

120000

120000

Kontorkostnader

Eksterne inntekter Folkepulsen
Kursinntekter
Inntekt Sportskoordinator
Sum ordinære innt.
Administrasjon
Personalkostnader

190000

190000

200000

Markedsføring

50000

50000

50000

Kontingent og gaver

25000

25000

30000

Styrearbeid

80000

80000

80000

Kontorkostnad OLTVS
Sum administrasjon

0

0

0

3190000

3250000

3315000

Tilskudd
Starthjelp

0

0

0

Arrangement

50000

50000

50000

Reisestøtte

50000

50000

50000

Leir/samlinger

70000

70000

70000

Elevtimetilskudd

300000

300000

300000

Idrettens hus

15000

15000

15000

Admtilskudd

320000

320000

320000

Sum tilskudd

805000

805000

805000

Fortsetter på neste side
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Fortsatt fra forrige side
Aktivitet Kompetanse
Idrettsrådsutvikling
Basisidrett
Lov og org

135000

155000

155000

80000

85000

85000

40000

40000

40000

300000

300000

300000

Idrettspolitisk arbeid

70000

70000

70000

Idrettskretsting

50000

50000

50000

SK samarbeid

100000

100000

100000

Utvalgsarbeid

100000

100000

100000

Elixia

130000

140000

145000

Sum aktivitet

1005000

1040000

1045000

Sum ordinære utgifter

5000000

5095000

5165000

828000

843000

-118000

Interne inntekter Folkepulsen

375000

375000

0

Finansinntekter

350000

370000

390000

Sum ekstrainntekter

725000

745000

390000

Utgifter Folkepulsen

1450000

1450000

725000

Sum prosjekter

1450000

1450000

725000

103000

138000

-453000

Klubbutvikling

Res før prosjekt og finans
Ekstra inntekter

Prosjekter

Resultat
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Valgkomiteens innstilling
Til Rogaland Idrettskrets ting 24. april 2010
Valgkomiteen har i perioden bestått av Knut Sørensen, Unn
Birkeland, Rita Wange og Knut Arne Askeland. Komiteen
påbegynte sitt arbeid medio oktober 2009 og har arbeidet
kontinuerlig frem til innstillingsdato. Det ble sendt skriftlig
forespørsel til eksisterende medlemmer i styre og utvalg om
disse ønsket gjelvalg eller ikke. I tillegg ble det sendt ut
forespørsel til idrettslag og klubber i kretsen om å komme
med forsalg til kandidater til verv i kretsen. Det kom inn to
forslag til komiteen fra lag og klubber. Komiteen har avholdt

4 møter og ellers kommunisert gjennom e-poster og SMS.
Valgkomiteens mandat er å finne og foreslå de best mulige
kandidater til styret og komiteer i Rogaland Idrettskrets,
samt ivareta en best mulig geografisk fordeling og komiteen
mener at de innstilte kandidatene er meget godt kvalifisert til
idrettsarbeid i kretsen. Fordelingen mellom kjønnene er
ivaretatt, samt at kandidatene er valgbare i henhold til NIFs
lover og regler om kjønnsfordeling og valgbarhet. De innstilte
kandidatene er forespurt og har sagt ja til de foreslåtte verv
og innstillingen er enstemmig i valgkomiteen.

Komiteen fremlegger følgende innstiling til styret i RIK
Leder

Asle Torland

Ogna Golfklubb

Ny

er 57 år og Kommunalsjef i Hå kommune. Mangeårig medlem i
trener- og utviklingskomiteen i Rogaland Fotballkrets og mangeårig
medlem i Hå Idrettsråd, herav 6 – 7 år som leder.
Nestleder

Kåre Strand

Gandal Idrettslag

Gjenvalg

Medlem

Ingunn Vika

Viking Håndball

Gjenvalg

Medlem

Odd Atle Urvik

Nordvegen Golfklubb

Gjenvalg

Medlem

Silje Bolset

Sola Håndball

Ny

Stavanger Turnforening

Ny

Egersund Golfkubb

Ny

Silje Bolset er tidligere toppidrettsutøver i håndball og har blant annet
spilt på det norske håndballandslaget i både OL og EM. Hun har også
spilt for Byåsen IL og Sola HK. I Sola HK var hun spillernes
representant i styret.
Medlem

Janne Johnsen
Janne Johnsen er 40 år og gruppeleder for Høyre i Rogaland fylkeskommune. Hun har idrettsbakgrunn i fotball og turn, både som trener
og utøver.

Medlem

Pete Seglem
Pete Seglem er 62 år og salgssjef i Dalane Energi. Pete er æresmedlem
i IL Eiger, medlem av Egersund golfklubb og Egersund idrettsråd.

Komiteen fremlegger følgende innstiling til kontrollkomiteen i RIK
Leder

Johannes Vold

Vigrestad Idrettsklubb

Gjenvalg

Medlem

Anette Vigrestad

Vigrestad Idrettsklubb

Gjenvalg

Medlem

Magne Hodne

Klepp Idrettslag

Gjenvalg

Varamedlem

Bergfinn Meling

Mastra Idrettslag

Gjenvalg

Varamedlem

Tor Arvid Bruskeland

Sola Fotball

Ny

Stavanger, 15. mars 2010
Valgkomiteen

www.idrett.no/rogaland

