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Protokoll fra styremøte 
 
 

Møtenummer 1/2012 

Dato: 240112 

Tid: 1700 

Sted: Idrettens hus 

 

Navn Tilstede Forfall Fravær * 

Asle Torland, styreleder x    

Kåre Strand, nestleder  x   

Silje Bolset x    

Janne Johnsen x    

Pete Seglem x    

Odd Atle Urvik  x   

Ingunn Vika x   1,2 

Rune Røksund, daglig leder/org.sjef x    

 
*Ikke tilstede i sak nr.  

 
 

Saker 
 
1/2012 Godkjenning av protokoll 
2/2012 Inndekning Folkepulsen 2012-2014 
3/2012 Godkjenning av regnskap, balanse og noter 2010 
4/2012 Disposisjon av årsrapport 2010 - 2011 
5/2012 Ny lov for Rogaland idrettskrets 
6/2012 Saker til neste styremøte 
 

 
Orienteringssaker 
 
Styremedlemmenes rapport  
Administrasjonens rapport 
 
 
  

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets  
er tilgjengelige på kretsen sine nettsider 
www.idrett.no/rogaland   
etter at protokollen er godkjent av styret. 
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1/2012 Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
2/2012 Inndekning Folkepulsen 2012-2014 
Ref. sak 46/2011 
Styret vedtok i sak 46/2011 inndekning for  Folkepulsens i peridoen 2012, 2013 og 2014.  
Dette gir inntekter fra fylkeskommunen og NIF sentralt på samme måte som i forrige periode.  
Etter at regnskapet for 2011 nå er ferdig foreslås det en justering av formuleringen i sak 46/2011.  
Dette fremmes som ny sak. 
 
Vedtak 
Styret vedtok inndekning for Folkepulsen for perioden 2012, 2013 og 2014 gjennom bruk av overskudd 
for 2011 og avsetninger i note 6 og 7 i årsrapporten fra 2010. 
 
 
3/2011 Godkjenning av regnskap, balanse og noter 2010 
Regnskap for 2011 legges fram til godkjenning. 
 
Vedtak 
Regnskap og balanse med tilhørende noter godkjennes.  
 
 
4/2012 Disposisjon av årsrapport 2010 - 2011 
Disposisjon av RIK sin årsberetning ble framlagt styret. Ref. også forrige årsrapport for perioden 2008 
og 2009 på denne linken: http://www.idrett.no/krets/rogaland/omidrettskretsen/Sider/tingdokument.aspx 
 
Vedtak  
Styret godkjente disposisjon til årsrapport for 2010-2011. 
 
 
5/2012 Ny lov for Rogaland idrettskrets 
Etter idrettstinget i 2011 foreligger det nå ny lov for idrettskretser på denne linken: 
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx 
 
Idrettskretsen må legge loven fram til godkjenning på idrettskretstinget. To forhold må vedtas av styret. 
Det ene er å velge måned for idrettskretstinget. Her har vi tradisjon for å velge oss april. Vi er ellers i 
synk i forhold til å avholde idrettskretsting året før eller etter idrettstinget. Det andre er antall 
styremedlemmer.  
 
Vedtak 
Styret vedtok å innstille april som måned for gjennomføring av idrettskretstinget. Ref. §11. 
Styret innstiller på at styret skal bestå av leder, nestleder og 5 – fem – styremedlemmer, og 1. og 2. 
varamedlem. Ref. §18 (1) 
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6/2012 Saker til neste styremøte 
 

 Gjennomgang av Folkepulsen 

 Saker til idrettskretstinget (Strategi akt.flater for alle og særkretsstøtte) 

 FINKEN 

 Status idrettskretstinget 
 
 
 
 

Orienteringssaker 
 

 Styremedlemmenes rapport  
Ingen rapport ble gitt på dette møtet 

 Administrasjonens rapport 
Ingen rapport ble gitt på dette møtet 

 
 
 
 
For idrettskretsstyret 
 
Rune Røksund 
Daglig leder/org.sjef 


