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Protokoll fra styremøte 
 

Møtenummer 3/2015 

Dato: 0804  

Tid: 1600 

Sted: Idrettens hus  

 

Navn Tilstede Forfall Fravær * 

Asle Torland, styreleder x    

Åge Olsen, nestleder x    

Heidi J Nygård  x   

Rune M Løwehr x    

May Brit Harestad Osaland x    

Anne E Askeland  x   

Eivind Tysdal x    

John Arve Hveding, 1. vara x    

An-Magrit Stendahl, 2. vara x    

Rune Røksund, daglig leder/org.sjef x    

 
*Ikke tilstede i sak nr.  

 
 

Saker 
 
11/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte 
12/2015 Regnskapsrapport 2015  
13/2015 Strategi utvalgene  
14/2015 Kommune- og fylkestingsvalget 
15/2015 Representanter idrettstinget  
 

Faste poster 
 
Folkehelse – Folkepulsen 
Toppidrett/idrett&skole 
Idretts- og folkehelsesenteret 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets  
er tilgjengelige på kretsen sine nettsider 
www.idrett.no/rogaland   
etter at protokollen er godkjent av styret. 

 

http://www.idrett.no/rogaland


 

www.idrett.no/rogaland 

Saker 
 
 
11/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak:  
Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte. 
 
 
12/2015 Regnskapsrapport 2015 
 
Regnskapet er i normal rute. Omlegging av regnskapsrapport i tråd med budsjettet er ikke fullstendig  
fullført. Budsjett og regnskapsrapport ble gjennomgått i møtet. 
 
Vedtak:  
Styret tok den økonomiske orienteringen til etteretning. 
 
13/2015 Strategi utvalgene  
 
Utvalgene har hittil bestått av representanter fra styret i RIK.  
 
Areal og anleggsutvalget 
Fra RIK sitter fra før John Arve Hveding og Anne E Askeland. Utvalget har sendt ut invitasjon om  
deltakelse i utvalget, og fått inn flere forslag om navn.  
 
Ungdomsutvalget 
Fra RIK sitter Eivind Tysdal, May Brit Harestad Osaland og Rune M Løwehr. 
Utvalget foreslår å endre navn på utvalget for å ha et bredere handlingsrom enn å følge opp  
ungdomsarbeidet som ledes av utdanningskonsulenten i RIKs administrasjon.  
Utvalget ønsker også å utvide utvalget og lager brev som distribueres idrettslagene i fylket.  
 
 
Vedtak:  
 
Areal og anleggsutvalget 
Styret i RIK vedtok å oppnevne følgende representanter  

 Sissel Bordevich, svømming 

 Svein Johannessen, håndball 

 Elisabeth Faret, ishockey 

 Stein Erik Ansethmoen, gym og turn 
 

Ungdomsutvalget 
Styret vedtok å skifte navn til inkludering og integreringsutvalg. 
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14/2015 Kommune- og fylkestingsvalget 
 
Følgende plan ble lagt fram ifm kommune- og fylkestingsvalget: 
 
 
På parti med idretten  
 

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 

Plan for samhandling internt i idretten 
 
Partier på parti med idretten er av idrettsstyrets tverrpolitisk nedsatte arbeidsgruppe valgt som 
årets anslag i valgkampen. Dette er knyttet til tre saker, eller krav, fra idretten til den neste gruppen 
folkevalgte som nå skal velges. 
 
Idretten er naturlig nok partipolitisk uavhengig og det er dessuten store ulikheter i situasjonen rundt 
om i de 428 kommunene og 19 fylkene.  
 
Internt i Rogaland er det også store forskjeller fra Sauda i øst til Utsira i Vest. Mellom by og land. 
Mellom små og store kommuner.  
 
Samtidig er de tre utvalgte kravene allmenngyldige. Det finnes vel neppe en eneste kommune i Rogaland 
som er i full balanse. Det er derfor viktig at idrettsrådene ”oversetter” kravene og tilpasser 
argumentasjonen de rådene forhold i den enkelte kommune. 
 
Situasjon 
For ett år siden handlet nasjonal idrettspolitikk om JA eller NEI til et OL  i Oslo i 2022. Flere 
motstanderne gikk ut og ville heller  gjennomføre tidenes anleggsløft over hele Norge. Saken endte med 
NEI. I dag rapporteres det om sviktende skatteinngang rundt om i kommunene, med varsler om 
reduserte åpningstider i idrettsanlegg og brems i utbygging av allerede lenge planlagte prosjekter i 
anleggskøen.  
 
RIKS PLAN FOR GJENNOMFØRING 
 
Støtte til deltakelse på nasjonal samling for idrettsråd i Norge 
RIK har allerede sendt ut melding om at idrettsråd fra Rogaland får reisestøtte til årets samling i 
Trondheim 17-19 april. Vi har tro på interkommunalt samarbeid mellom idrettsråd i de ulike regionene. 
Under samlingen planlegger vi en egen sesjon for drøfting av enkelttiltak som idrettsrådene ønsker å 
gjennomføre hjemme.  
 
Skolering av idrettsråd 
Administrasjonen gjennomføre i april seks skoleringskvelder rundt om i Rogaland. Her vil denne plan 
bli distribuert. Her vil vi også oppfordre til å kontakte oss ifm planlegging av lokale valgarrangementer. 
 
Leserbrev 
RIK vil distribuere leserbrev i regionsavisene  rundt de sentrale kravene. 
 
Møter med fylkespartiene 
RIK har jevnlig dialog med fylkeskommunen og de politiske miljøene. Vi planlegger en besøksrunde hos 
de ulike partiene i forkant av valget. 
 
Idrettspolitiske talspersoner  
RIK vil utfordre fylkespartiene til å utnevne en idrettspolitisk talsperson fra hver enkelt parti og lager 
mal for at også idrettsrådene kan gjøre det samme i den enkelte kommune. 
 
Idrettskupongen 
RIK arbeider med en ny tippekupong som vi ønsker at de ulike idrettspolitiske talspersonene vil bli bedt 
om å besvare. Svarene vil bli publisert i RIKs kanaler som internett, mail, facebook etc.  
Hvis det er hensiktsmessig og økonomisk mulig kan vi komme til å publisere svarene også i betalte 
mediekanaler. 
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Støtte til lokalt valgkamparbeid 
RIK er positive til søknader om støtte til gode lokale samarbeid enten det gjelder arrangementer hvor 
idrettslagene motiveres til innsats i valgkampen eller regionale valgdebatter – gjerne på tvers av 
kommunegrenser. 
 
Regionalt valgmøte i Stavangerregionen 
Alliansene i Stavanger har sammen med idrettsrådene og RIK allerede planer om et valgmøte i en av 
våre idrettshaller mandag 8. juni. H  
 
Idrettens generelle samfunnsregnskap 
RIK arbeider med generelle paroler om idrettens egennytte og samfunnsnytte. Vi distribuerer dette til 
alle idrettsråd med ”bruksanvisning” slik at disse kan skaleres om til bruk i hver enkelte kommune.  
 
Folder og plakater 
RIK  vil fornye folderen om idrettens samfunnsmessige betydning fra 2011. I tillegg vurderer vi å trykke 
opp plakater til bruk på idrettsanleggene i fylket dersom idrettsrådene ønsker dette, og vil bidra med å 
få disse hengt opp. 
 
Landsmøter 
De nasjonale partiene arrangerer landsmøter rundt om i Norge. Miljøpartiet De Grønne MDG avholder 
sitt møte på Clarion Hotel Energy i Stavanger 8-10 mai. RIK forsøker å bli invitert inn til å gjennomgå 
betydningen av idretten og få lagt fram våre utfordringer og krav til morgendagens kommune- og 
fylkestingspolitikere. 
 
Vedtak:  
Styret godkjenner plan for kommune- og fylkestingsvalget. 
 
 
15/2015 Representanter idrettstinget  

 
RIK har 4 eller 5 representanter på tinget. Dette vet vi mer om når sakspapirer foreligger.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å sende representantene Asle Torland (styreleder), Åge Olsen (nestleder), Anne E  
Askeland (styremedlem) og May Brit Harestad Osaland (Styremedlem). Styreleder har mandat til å  
utpeke den siste representanten dersom vi får 5 representanter på tinget. 
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Faste poster 
 

 
 

Folkehelse - Folkepulsen 
 
 
Bildet viser likviditetspotensialet.  
Ut i fra avtalen med Gjensidigestiftelsen og 
Sparebankstiftelse SR-Bank er sikre inntekter 
1 350 000 kroner i 2015.  
I tillegg har vi to forhold som ikke er 100 prosent 
avklart. Dette er forhold som vil slå rett ut på 
«bunnlinjen», det vil si ha betydning for hvor mye vi 
kan gå ut å putte i de ulike spleiselagene. Potensialet 
er 2 450 000 i 2015. 
 
De to forholdene er fylkeskommunens videre 
deltakelse, og endelig godkjenning av avtalen mellom 
NIF, NFF og NHBF via krets/regionsledd. 
 
 

Fylket 
Prosjektleder Silje Undheim og rådgiver idrett Jostein K Salvesen hos Fylkeskommunen lager 
evauleringsrapport som skal behandles av fylket 26. august. Paralellt med dette gjennomgår 
regionalplan for idrett sine høringer.  
Folkepulsen ligger i den økonomiske rammen.  
 
Inkludering 
I tillegg ligger NIF inne med en halv stilling lokalisert i Rogaland. Denne saken er blitt ytterligere 
aktualisert av at fotballkretsen og håndballregionen via sine SF har varslet at de ønsker et satsing 
sammen med RIK og Folkepulsen. Dette oppfattes svært postivit, og gir økt samarbeid med flere  
særidretter.  
NIF kommer over hit i slutten av april for å drøfte løsning med fotball, håndball og RIK.. 
 
Defensiv vs offensiv holdning 
Vi vet at ting «tar tid» i forhold til å etablere nye avtaler. Vi har derfor bedt kulturavdelingen i fylket om å 
forsøke å beramme et møte med planavdelingen i fylket for å drøfte potensialet i de ulike kommunene 
som i dag ikke er med i Folkepulsen.  
Paralellt med evauleringen ønsker RIK å utnytte tiden fram til sommeren til innledende dialog med 
enkeltkommuner som kan være aktuelle. 
 
Prosjektleder 
Prosjektleder har formelt engasjement til og med juni måned. Styringsgruppen til Folkepulsen 
signaliserte allerede for over et år siden at vi uansett har drift ut over dette. Daglig leder har vært i 
dialog med personalavdelingen for å be dem om å komme opp med en kontrakt for midlertidig 
forlengelse.  
Med bakgrunn i at både styringsgruppen til Folkepulsen og styret i RIK allerede har gått inn for å drifte 
til og med 2017 må forholdet til prosjektleders framtid drøftes i styret til RIK. 
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Toppidrett/Idrett & skole 
 
Talenter Mot Toppen (TMT) 
Opplæringstutvalget i fylket behandlet saken om politisk representasjon onsdag 
25. mars. Protokoll foreligger ikke i skrivende stund, men vi erfarer at det ble 
enighet om én politisk representant i stedet for to, pluss fylkesdirektør for 
opplæring fra administrasjonen. Det er så langt vi forstår det også i vedtaket bedt om en tilnærming i 
mandat mellom mandatet til Toppvolley Norge sitt og TMT.  
 
Stavanger kommune, betaling for bruk av spillemiddelfinaniserte anlegg 
Daglig leder fikk via avdelingsleder ved St. Svithun vgs melding fra Christine Svoren i idrettsavdelingen 
til Stavanger kommune. Her vises det til et gammelt vedtak i KKI om fritak for å betale for bruk av 
treningslokaler for TMT. Dette vedtaket gjaldt fram til skoleåret 2015/2016. Svoren skriver at dette ikke 
lenger kan innrømmes(?!!)  
 
Bereginger viser at dette vil kunne medføre tilleggskostnader i opp mot 400 000 kroner ekstra i året for 
TMT.  
 
Dette kommer både overraskende og svært ubeleilig på et budsjett som de facto har stått stil,t og ikke 
tatt hensyn til hverken pris og lønnsvekst, samt den økte belastningen en tredobling av antall klasser 
pluss etableringen for yrkesfag på Jåttå har medført.  
 
Daglig leder var torsdag 25. mars i møte med idrettssjef Arne Tennfjord i anledning Idretts- og 
folkehelsesenteret sammen med fylkeskommunen. Møtet var konstruktivt og nyttig for begge parter. Her 
gjennomgikk vi  sammenhengene bak TMT-tilbudet over for Stavanger kommune. 
 
RIK/OLT har nå etablert avtaler om spleiselag/kryssfinanisering av basistreningstilbud i både 
Haugesund og Sauda. Suldal kommune er en aktiv bidragsyter for Toppvolley Norge. Fylkeskommunen 
bidrar allerede til idretten med med betydelige midler til to unike og spissede tilbud (TVN og TMT). 
Fylket valgte i sin tid St. Svithun vgs på bakgrunn av skolens  lange erfaring med tilbud om 
kombinasjonen idrett og skole. Tilbudet kunne vært lagt til andre kommuner.  
 
Hverken fylkeskommunen eller RIK har krevd pengeoverføringer fra Stavanger slik som i samarbeidet 
med de tre andre kommunene.  Vi har kun bedt om at idretten som driver tilbudene også på dagtid (i 
åpningstiden til de spillemiddelfinansierte anleggene) skal slippe å betale for å benytte anleggene til vår 
idrettsaktivitet. Det er gjennom avtalen mellom fylkeskommunen, Olympiatoppen og RIK ingen tvil om 
hvem som eier aktiviteten. Det er et idretten som gjør.  
 
Mulige utfall 
Dersom denne saken blir stående vil vi midt oppe i opptaket av neste års elever/utøvere ha i alle fall tre 
scenarier. Det er 9 ulike idretter som er i spill i forhold til neste skoleår. Betalingen gjelder for en/to  
flerbruksflater (håndball), turnhall (all basistrening) og svømmebaner. 
 

 Vi kan la være å leie disse banene. Da må vi si nei til to av satsingsidrettene til OLT:  
håndball og svømming.   

 Vi kan kappe yrkesfagstilbudet, noe som vil skape ramaskrik i Oilers. 

 Vi kan leie disse banene og la det gå ut over mangfoldet; som tennis, badminton etc. 
 
På sikt kan man i alle fall teoretisk tenke seg at partene Fylkeskommunen, OLT og RIK 
«konkurranseutsatte» TMT-satsingen blant de kommunene hvor det finnes idrettslinjer.  
 
Uansett negativt utfall vil dette redusere antall elever i klassene, noe som naturlig nok er negativt, men 
enkelt å forklare, over for fylkespolitikerne.  
 
Daglig leder har i tillegg siden onsdag hatt konstruktiv dialog med kommunen og oversender etter avtale 
en sak til idrettsavdeling som tas opp på neste KKI-møte. Saken haster opplagt da vi er midt i opptaket.  
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Idretts og folkehelsesenteret 
 
Ole Hetland og Rune Røksund avholdt møte med Jostein Kvernes Salvesen og 
Erik Søndenå fra fylkeskommunen og idrettsjef Arne Tennfjord i Stavanger 
kommune.  
 
Neste skritt er et møte med direktør John Møst og ressurdirektør  Rolf Ringdahl i siste del av april.  
Her vil UiS bli utfordret på valg av arkitekt, romprogram og dispenasjonssøknad ift regulering være på 
sakslisten. Deretter planlegges et nytt møte hvor også «eierne» Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune skal bidra til å definere rominnhold. Videre inviteres representanter fra idretten 
med på defineringsarbeidet. 
 

 
For idrettskretsstyret 
 
Rune Røksund 
Daglig leder/org.sjef 


