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Saker
9/2013 Protokoll fra forrige styremøte
Vedtak:
Protokollen godkjennes

10/2013 Toppidrettsutvalget - høringsuttalelse
Rogaland idrettskrets (RIK) mener rapporten framstår svært grundig. Den er tydelig, og består av godt
begrunnede anbefalinger. Vi ønsker samtidig å benytte uttalelsen til å presisere at vi mener
toppidrettens framtid ligger i en økt samhandling mot den store gruppen av de nestbeste, og at
Olympiatoppens framtidige strategier kke faller for fristelsen til utelukkende å fokusere på de aller beste.
Vi støtter fullt ut ønsket om å tydeliggjøre Olympiatoppens rolle i forhold til den øvrige
idrettsorganisasjonen. Vi liker utvalgets refleksjon rundt et treddelt resultatmål (s 104) og det forhold at
rapporten så tydelig peker på at innbyrdes ansvarsforhold i toppen av idrettsorganisasjonen bør
endres, og forenkles.
Endringen fra Coach-enheter til resultatenheter (s 126) tilsluttes. Det virker troverdig at dette vil sette
støtte opp under talenter og trenerutviklingen.
Vi er svært fornøyde med at utvalget så tydelig har fått med seg at dette også bør gjelde i det regionale
perspektivet (S 111-112).
Det framstår etter vår mening svært fornuftig at Olympiatoppen utvikler morgendagens strategier enda
strammere, selv om man også i framtiden må ha en grad av fleksibilitet i forhold til å utnytte
oppdukkende muligheter. Eller endringer av forutsetninger. Adhockratiet (s 124) bør også kunne
utnyttes til å beste for morgendagens utøvere regionalt gjennom i enda større grad å utnytte de
muligheter som ligger i samhandling mellom fylkeskommunene og NIFs regionale fellesledd;
idrettskretsene, regionale kompetansesentra og regionale toppidrettssentra. (s 61).
Vi støtter utvalgets syn om at morgendagens toppidrettsutøvere faller inn under Olympiatoppens
helhetlige ansvar (s 106). Dette er en naturlig forutsetning for å kunne utnytte de store økonomiske
ressursene som i dag brukes på fylkeskommunenes forskjellige idrettslinjer ved de videregående
skolene. Et strukturert og langsiktig samarbeid mellom regionsleddene skaper i tillegg en formell
samarbeidsarena som kan utvikles til å handle om enda mer enn morgendagens toppidrettsutøvere.
Her kan trenerløypa integreres og samhandling settes i system. Også om det viktige verdiarbeidet som
utvalget peker på.
En naturlig konsekvens av ønske om utvalgets amibsjon om økt samhandlig regionalt vil etter RIKs
mening være at man norsk idrett stiller seg bak prinsippet om at «pengene skal følge pasienten», eller i
vårt tilfellet «utøveren», som ønsker å benytte seg av særforbundene sine nasjonale satsinger på de
forskjellige offentlige videregående skolene. Dette er i dag en «gentleman´s agreement» blant fylkene,
men slår i enkelte tilfeller uheldig ut i forhold morgendagens toppidrettstutøvere når lokale eller
regionale særkretser og/eller politikeres har lokale strategier som er motstridende med
særforbundenes.
Om grunnlaget for bærekraftig toppidrett
Rapporten konkluderer med at Norsk toppidrett består av for få miljøer og at medaljefangsten står
og faller på for få skuldre. Vi skulle gjerne sett et større fokus i rapporten på hva som er grunnlaget for
en bærekraftig toppidrett. Hva kan gjøres for å få med flere miljøer og flere utøvere i toppidretten?
Undersøkelser publisert av olympiatoppen ("hvorfor blir de beste best") viser at de utøverne som er blitt
virkelig gode i voksen alder, ikke utmerket seg med å være barnestjerner. Snarere lå de noe etter både
når det gjaldt konkurransedeltakelse og resultater i hoved idretten fram til 14-16 årsalderen. Talent
hadde de utvilsomt, men slik de sjøl oppfatter det, bestod talentet i større grad av evne og vilje til
trening enn av spesielt gode medfødte anlegg. Til gjengjeld svarer de at de gjorde det bedre i andre
idretter, og det stemmer godt overens med at de trente mer allsidig, drev flere idretter og valgte
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hovedidrett seinere enn utøverne i kontrollgruppa. Også andre undersøkelser
har vist at det ikke nødvendigvis er dem som hevder seg best i unge år som blir
enere i voksen alder (Carlson 1991). Å være best eller blant de beste i barneåra
gir ingen som helst garanti for at en vil inneha tilsvarende posisjon 10-20 år
seinere.
(http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/treningsplanlegging/fagartikler/hvorforbledebestebes
t/talent/page348.html )
Vi skulle gjerne sett at dette perspektivet fikk større fokus i evaluering. Vi vet at Norsk idrett har et stort
frafall i ungdomsårene. Vil en større bredde i ungdomsidretten, der flere blir med lenger også kunne gi
en bedre toppidrett? Er det ikke betimelig å tro at en del av frafallet i ungdomsårene også skjer blant
potensielle toppidrettsutøvere? Det viser seg at en allsidig idrettsbakgrunn er et av kjennetegnene på
norske toppidrettsutøvere, hva kan gjøres for å sikre et allsidig idrettstilbud i ungdomsalder?

Vedtak:
Høringsuttalelse godkjennes.

11/2013 Representanter Idrettens hus
Idrettens hus Rogaland AS sin generalforsamling skal gjennomføres i mai. RIK skal iht. vedtektene ha
styreleder og ett medlem av styret i selskapet. Tidligere styreleder Tor Arvid Bruskeland og
styremedlem May Brit Harestad Osaland sitter i dagens styre. Bruskeland er styrets leder.
Vedtak:
Tor Arvid Bruskeland og May Brit Harestad Osaland gjenvelges som representanter til styret
i Idrettens hus Rogaland AS.

12/2013 Idrettsvalgkamp i Rogaland
Idrettens skal fremme tre fanesaker i valgkampen:
1. Flere anlegg nå!
2. Et forpliktende idrettsløft til den organiserte idretten!
3. Alle skoleelever må få én time fysisk aktivitet hver dag!
Nasjonal tiltaksplanen ser slik ut pt.:
Dato
14.-15. mars
Mars- mai

7. mai

15. mai
Slutten av mai

Tiltak
Idrettsstyremøte
Landsmøtene:
1. Sende brev til alle landsmøtedelegatene
2. Kronikk i lokalavis fra IK og særforbund
3. Utfordre partiledelsen på idrettens fanesaker
4. Kontakte lokalmedia
5. Være tilgjengelig for media
6. Opplegg under landsmøte med barn/ungdom,
idrettsledere og utøvere
Sende e-post til alle stortingskandidatene med
spørsmål om idrettspolitikk (questback).
Utformes som en tippekupong med 12 spørsmål om
de tre fanesakene.
IK er avsender på brevet
Purre elektronisk
Hva svarer førstekandidatene? Innsalg til
region/lokalavis og mulighet for å starte en
idrettsdebatt i regionsavisene

Ansvar
NIF
NIF/IK/SF

Virkemidler
Adresselister /hjelp til
utsendelse
Brev
Utkast kronikk
Opplegg for
landsmøtene

IK i samarbeid
med NIF og SF

Teknisk løsning
Brevmal
Adresselister

IK/NIF
IK /SF

Svar fra
undersøkelsen
Innspill til kronikker,
debatter og
leserinnlegg
Lokale fakta
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Dato
31.mai

Tiltak
Hva svarer partilederne? Dagbladet

Ansvar
NIF

31. mai

Kronikk idrettens fanesaker

NIF

1.juni

Politisk debatt under Ledermøtet med
Vestfolds førstekandidater?
Landsomfattende kampanje – aktivitetsdag for flere
anlegg

NIF, Vestfold IK

IR utfordrer sine stortingskandidater: Når du
kommer på stortinget – hva vil du gjøre for idretten i
«Berlevåg»?
SF utfordrer politikere på sine flater
NRK debatt – idrettsrelatert tema – sannsynligvis En
time fysisk aktivitet for alle skoleelever

IK/IR

24. august

?

IK, SK og IR

Virkemidler
Svar fra
undersøkelsene
Statistikk
Utkast til innlegg
Forberede spørsmål
Invitasjon med
konsept
Flyers og NIF mener

SF
NIF

Vedtak:
RIK bidrar i valgkamparbeidet med oppfølging av svarene fra stortingskandidatene fra Rogaland, og
deltar i arbeidet med å utvikle kronikker i regionale medier. Vårt bidrag bør også være å fokusere på
informasjon om nasjonale strategier ut til idrettsorganisajonen i fylke. Vi tilrettelegger
frivillighetskampanjen våre fra desember 2012 og benytter denne på egne elektroniske kanaler. Videre
tilrettelegges denne til powerpoint, og benyttes i presentasjoner når vi møter media, kommuner,
idrettsråd, særkretser og idrettslag fram mot valget.

13/2013 Økonomi, 1. kvartal
Hovedinntektene våre består av midler fra NIF og Rogaland fylkeskommune. Disse kommer ikke
månedlig, men til faste tidspunkter i løpet av året. Heller ikke utgiftene er linære.
Administrasjonskostnader
I kontorkostnader ligger en investering i kontormøbler. Delegasjonen til idrettsgallaen ifm innslag av
idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland er en særskilt kostnad som trekker opp møte og
reisekostnadene til styret. I et budsjett som i år er redusert i forhold til tidligere år.
AKTIVITET
Ungdomsleder utdaningen gjennomføres over en langhelg en gang i året, og er den største
enkeltkostnaden vi har på utdanning. Denne ligger inn i forbruket pr første kvartal
Etter daglig leders mening må ressursbruken ned, eller så bør vi kutte utdanningen av unge ledere.
Alternativt få full inndekning via kompetanseseksjonen. Daglig leder deltar i en gruppe som skal
rapportere til samling for utdanningsansvarlige og org.sjefer i Molde i juni.
Basistrening OK. Egen orientering ifm Olympiatoppen Vest Norge sin utspill.
Idrettskretstinget blir en ren avsetning til 2014.
Idrettspolitisk arbeid er brukt opp for i år. Den inneholder vår del av arkitektskostnadene (25 000
kroner) ifm presentasjon av idretts- og folkehelsesenteret, samt hotell, opphold og reisekostander
utover fly for delegasjonen som møtte ledelsen i Olympiatoppen og NIF under Idrettsgallaen i januar.
Dette betyr at også styret må beregne en nøktern gjennomføring av styremøter og evnt. styreseminar
ifm forberedelser til neste års ting.
TILSKUDD
Deles ut en gang pr år. Elevtimetilskuddet fra 2012 er utbetalt i Q1 2013. Dette går årlig fra avsetninger
grunnet behovet for å ha med hele året som grunnlag for fordelingen.
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PROSJEKTER
Prosjektene Folkepulsen og Talenter velger Rogaland er nullspill. Her henvises
til egne halvårsrapporter fra Eklund og Undheim.
Oppsummert
Selv om omsetningen har økt veldig mye de siste årene er fleksibiliteten og handlingsrommet ganske
lite. De store nedjusteringene i budsjettet er krevende. Delegasjonens besøk på Idrettsgallaen, og
arkitektkostnader ifm idrettens kompetansesenter samt ressursbruken på Ungdomslederkurset slår ut
betydelig på kostnadssiden. Olympiatoppen og Global Dignity kan genere mer inntekter. Dette er uvisst
i skrivende stund. Videre ligger det muligheter i økt samarbeid mellom fagforum for idrettslinjer i
fylkeskommunene. En mindre ombygging på idrettens hus i størrelsesorden 60 000 kroner er ønsket.
Denne og evnt. ytterligere behov kan om nødvendig finansieres via reservefondet.
Vedtak:
Styret tok den økonomiske orienteringen til etterretning. Styreleder og nestleder til å bistå
administrasjonen med en evaluering av den økonomiske situasjonen i forhold til forberedelsene til
budsjettering av neste tingperiode.

14/2013 Mindre ombygging på Idrettens hus
Administrasjonen ønsker å dele av et dobbeltkontor i to separate kontorerer. Dermed frigjøres et stort
kontor som et tredje møterom. I tillegg til den byggtekniske endringen ønsker vi å bruke noen kroner på
statisk informasjon for huset besøkende. Videre ønsker vi å profilere aktiviteten til samtlige av husets
leietakere gjennom en mindre visuell utsmykning. Vi ber derfor styret om å ta stilling til ønsket om å
bruke i størrelsesorden 80 000 kroner på denne produktforbedringen. Inndekning anbefales tatt fra
reservefondet.
Vedtak
Styret godkjenner bruk av av 80 000 kroner av reservefondet til mindre ombygging og visuell
kommunikasjon i lokalene.

Faste poster
Gjennomgang av handlingsplan
 Idretts- og folkehelsesenteret
NRK dekket lanseringen av ideen i radio og TV samt på internett. Ressursdirektør ved UiS og
daglig leder i RIK har utarbeidet en grov framdriftsplan som styret ble orientert om.
 Videreutvikling av samarbeide med idrettslinjene
Daglig leder deltar i fagruppe-nettverket for idrettslinjene ved fylkets videregående skole. Vi har
avtalt et samarbeid rundt undervisning og faglige samlinger for ansatte ved idrettslinjene som
samtidig skal tilrettelegges for trenere og ledere i våre idrettslag. Her forsøker vi å utvide
samarbeidet med Olympiatoppen Vest Norge ytterligere.
 Utvalg for areal og anlegg
Pete Seglem er i dialog med administrajsonen i fylkeskommunen i forhold til vår involvering i
årets tildeling av spillemilder. Her vil utvalget for areal og anlegg også bli involvert.
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Orienteringssaker
Styret
 Idrettskretsledermøtet Gardermoen
Styreleder orienterte
 Ledermøtet Sandefjord
Nestleder og daglig leder deltar
 Styreseminar
 Møte med kontrollkomiteen
Styreleder orienterte
Administrasjonen
 Dilemma 2013 og GDD
 Verdiseminaret avholdes på Atlantic hotell i Stavanger 29. Mai. NIF, Global Dignity,
Fylkeskommune og RIK er arrangør. Omfattende program med blant annet H. M. Kronprins
Haakon som deltakere. Offisiell lanseirng 8. mai.
 Folkepulsen
Kort orientering om status i Time i forbindelse med igangsettelse. Vi er invitert i møte med
idrettsavdelingen i Haugesund kommune, idrettsrådet 6. mai.
 Oppdatering av avtale med OLTV
 Det arbeides med en utvidet avtale. Sportskoordianator og daglig leder møter i Bergen 16. mai.
 Lovsaker
Kort oppdatering. Omlegging av kriterier for tildeling av aktivitetsmidler fra NIF er krevende.
Men på rett spor. Kan skape redusert handlingsrom for utdanningsarbeidet. Viktig å følge opp
dette i forhold til avdelingsbudsjettet.
 Utdanning
Kort oppdatering.

For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef
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