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Protokoller fra Rogaland Idrettskrets
er tilgjengelige på kretsen sine nettsider
www.idrettsforbundet.no/rogaland
etter at protokollen er godkjent av styret.
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*Ikke tilstede i sak nr.

Saker
Inhabilitetsvurdering
Styrets medlemmer vurderte sin egen habilitet i forhold til sakslisten.
Sak 55/2018 Godkjenning av protokoll
Sak 56/2018 Regnskapsrapport
Sak 57/2018 Høring postfordeling IK
Sak 58/2018 Modernisering
Sak 59/2018 Styrets handlingsplan
Sak 60/2018 TMT yrkesfag på Jåttå
Sak 61/2018 Rapport fra utvalgene

www.idrett.no/rogaland

Saker
Sak 55/2018 Godkjenning av protokoll
Vedtak
Styret godkjente protokoll via mail etter forrige møte.
Sak 56/2018 Regnskapsrapport
Regnskapet er i rute. Vi har fortsatt noen utestående inntekter for NM-veka og Folkepulsen.
Vedtak
Styret tok saken til orientering.
Sak 57/2018 Høring postfordeling IK
Styreleder og daglig leder skal 4. oktober gjennomføre et 1:1 skypemøte mellom NIF og RIK. Saken gjelder
dagens fordelingsordning av spillemidler via Post 5.1 - NIF. Som en forberedelse til møtet er RIK bedt om å
fylle ut et evauleringsskjema. Styreleder og daglig leder har besvart undersøkelsen og distribuert svaret til
styret og de ansatte 22. september.
Vedtak
Styret stiller seg bak den innsendte evalueringen.
Sak 58/2018 Modernisering
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/rapport-forslag-til-tre-alternative-modeller-for-fremtidig-organisering-av-norsk-idrett/

NIF har framlagt tre modeller som forslag til modernisering av norsk idrett. Det blir viktig at styret drøfter de
framlagte modellene, og gjør seg opp en mening om disse versus dagens modell. Inklusiv en vurdering av
om det finnes andre forslag til løsninger.
Vi avventer en formell invitasjon til høring og er kjent med at det legges opp til at idrettssstyret skal behandle
høringssvaren i desember, for deretter på nyåret legge fram deres forslag til modell. Denne blir en del av
sakene til idrettstinget våren 2019.
Moderniseringen har fokus på medlemmene (idrettslagene). Samtidig angår den idrettsrådene, særkretsene
og RIK. Saken kan betraktes som den største og viktigste saken norsk idrett skal behandle på flere tiår.
Vedtak
Styret vedtok at moderniseringen av norsk idrett blir ett av tre hovedteamer på idrettsrådskonferansen.
Arbeidsutvalget forbereder presentasjon for idrettsrådene.
Styret forutsetter at særforbundene selv involverer sine særkretser/-regioner fram mot NIFs høringsfrist primo
desember 2018.
Sak 59/2018 Styrets handlingsplan
Arbeidsutvalget presenterer forslag til handlingsplan for styret.
Vedtak
Styremøtet brukte hoveddelen av møtet til moderniseringssaken. Saken utsettes til neste møte.
John Arve Hveding og Siri Ommedal distribuerer gjeldene forslag.
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Sak 60/2018 TMT yrkesfag på Jåttå
TMT sitt arbeidsutvalg består av rektor og avdelingsleder på St. Svithun vgs,
avdelingsleder på Jåttå vgs, og de daglige lederne til OLT Sørvest og RIK.
Arbeidsutvalget avholdt en samling på Sola 10. – 11. september.
I tillegg møtte ny rektor på Jåttå vgs sammen med en avdelingsleder til som er
involvert i TMT på Jåttå.
En av sakene angikk utfordringer for TMT-utøvere/-elevene som velger TMT i kombinasjon med yrkesfag.
Siden 2013 har kombinasjonen TMT og yrkesfag først og fremst vært gjort mulig grunnet stor fleksibilitet og
vilje til å løse dette fra Jåttå vgs sin side. Det er ikke en ekstra klasseressurs for idrett på Jåttå. Dette betyr at
valgfriheten for utøvere/elevene er svært redusert i forhold til å velge studieretning.
TMT-tilbudet er svært stor, og TMT sitt arbeidsutvalg er av den klare oppfatning at det er stor etterspørsel
etter å kunne kombinere idrett med yrkesfag.
Idrettskretstinget vedtatte handlingplan, delmål – Flere talenter (3) sier at RIK skal "Videreutvikle Talenter
Mot Toppen".
Mot denne bakgrunn har administrasjonen, i samråd med styreleder, sendt inn et forslag til Rogaland
fylkeskommune om å opprette en ekstra klasseressurs ved Jåttå vgs.
Se vedlegg
Vedtak
Styret stiller seg bak forslaget og ber administrasjonen oversende saken til Rogaland fylkeskommune.
Sak 61/2018 Rapport fra utvalgene
Areal og anleggsutvalget
Laila Nemeth orienterte fra utvalgsmøtet. Ref. protokoll fra møtet.
Mandatet som ble vedtatt på forrige styremøte ble gjennomgått med utvalget. Utvalget drøftet deretter
Telemarksforsknings rapport om anleggsituasjonen og utarbeidet første utkast til matrise som viser hvilke
idrettsanlegg utvalget mener må finnes i alle kommuner, i Rogalands fem soner, og hvilke anlegg det bør
være to av. Ett i nord- og ett i sørfylket. Sist, men ikke minst hvilke anlegg det bør finnes ett av.
Daglig leder tar utkastet opp med fylkeskommunen og lager en mer detaljert versjon til neste
møte/idrettsrådskonferansen.
Saken blir løftet fram som en av tre hovesaker på idrettsrådskonferansen.
Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget ønsker å rekruttere flere medlemmer til utvalget da det består nå av seks personer. Det vil
dermed bli publisert ett Facebook-innlegg som åpner opp for ungdom til å ta kontakt om de ønsker å bli med.
Anisia orienterte utvalget om samlingen som var for ungdomsutvalg i Sarpsborg, der Anisia er en del av
arbeidsgruppen og Daniel en del av styringsgruppen for de nye retningslinjene nasjonalt for ungdomsutvalg.
Det utvalget i størst grad fokuserer på er arbeidet mot landsmøte for ungdomsutvalg som skal arrangeres
parallelt med idrettsgallaen. Det har blitt laget en fremdriftsplan, i samarbeid med administrasjonen.
Vedtak
Styret tok sakene til orientering.

For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder/organiasjonssjef
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