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Protokoll fra styremøte 
 

Møtenummer 2/2020 
Dato: 2. mars 
Tid: Kl 17 -18 
Sted: Idrettens hus/TEAMS 

 
Navn Tilstede Forfall Fravær * 
John Arve Hveding (Styreleder) x    
Siri Ommedal (Nestleder) x    
Torild Lende Fjermestad x    
Ida Tomine Glomsaker  x   
Daniel Helleren  x   
Laila Nemeth  x   
Staale Grude Haaland x    
Tor Helge Skretting (Vara)  x   
Reidun Skretting (Vara)   x   
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef x    

 
*Ikke tilstede i sak nr. 
 
 
Saker  
 
Sak 14/2020 Protokoll fra forrige styremøte 
Sak 15/2020 Innkommet sak: LAM til idrettsrådene 
Sak 16/2020 Innkommet sak: Høringsprinsipper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Saker 
 
 
Sak 14/2020 Protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent via mail i etterkant av forrige styremøte. 
 
 
Sak 15/2020 Innkommet sak: LAM til idrettsrådene 
 
FINANSIERING AV IDRETTSRÅDENE  
Idrettsrådene i Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har følgende forslag: 
 
Rogaland Idrettskrets (RIK) skal arbeide aktivt for at idrettsrådene skal ha mulighet til å bruke inntil 5% av de 
Lokale aktivitetsmidlene (LAM) til drift av idrettsrådene. Arbeidet skal prioriteres så snart som mulig.  
Rogaland idrettskrets skal sette ned en gruppe bestående 3 personer fra 3 idrettsråd der minst en av disse er 
fra forslagsstillerne, samt styreleder i RIK. Det enkelte idrettsråd som blir valgt peker selv ut hvem som skal sitte 
i gruppen. Gruppens oppgave er å fremme RIK sitt syn overfor andre idrettskretser, særkretser, særforbund og 
Idrettsstyret i NIF. Målet til gruppen er at saken skal opp igjen på Idrettstinget i 2021 med et positivt vedtak. 
 
Bakgrunn for saken: 
Idrettsrådene er det eneste organisasjonsleddet i NIF som ikke får penger gjennom egen organisasjon til drift. 
Denne saken er forsøkt tatt opp av flere idrettsråd både formelt og uformelt i flerfoldige år med både kretsledd 
og NIF sentralt. Ikke minst er saken satt på sakslisten i de to siste idrettstingene 2015 og 2019.  
På bemerkelsesverdig vis ble allikevel saken ikke behandlet på noen av disse Idrettstingene. 
 
 I 2015 ble det ikke «tid» til å behandle saken. Daværende idrettspresident lovet da fra talerstolen at styret 
skulle jobbe videre med saken, men så skjedde ikke. 
 
I 2019 trakk forslagstiller fra Nordland Idrettskrets saken på selve tinget av samme grunn. Saken ble da et 
oversendelsesforslag til det nyvalgte styret, men p.t. finner vi ingen protokoll fra deres styremøter som viser at 
saken er diskutert.  
 
Forslaget med å ha mulighet til å bruke litt av LAM midlene til drift av Idrettsrådene er den mest skånsomme 
måten å hente ut midler på så lenge det ikke er friske midler i organisasjonen, da det også er idrettslagene selv 
som eventuelt velger å si fra seg litt av pengene til eget organisasjonsledd. Alternativet er en kamp om midler 
mot de andre org.ledd i NIF 
 
Egentlig burde idrettsrådene fått tatt del i midler som NIF får på lik linje med alle andre organisasjonsledd, men i 
stedet for å «krige» om penger med de andre organisasjonsleddene så ber her lokalidretten om å løse dette 
selv. Fakta i saken er også at LAM midlene har økt betydelig de senere år for nå å stabilisere seg.  
Idrettsrådene = idrettslagene, det betyr at det er opp til idretten lokalt ved årsmøtevedtak å bruke litt av pengene 
som nå ubetinget går til idrettslagene. Mener idrettslagene at Idrettsrådet kan bruke litt av pengene så er det 
fordi de mener at dette er best mulig bruk av pengene lokalt.  
 
Slik det er nå så er de fleste idrettsråd i stor grad ene og alene avhengig av støtte til drift fra kommunen. Dette 
er en uheldig situasjon i forhold til at Idrettsråd både er og skal være både en samarbeidspartner og et korrektiv 
til kommunen.  
 
Så lenge det er idretten selv ved årsmøtet i idrettsrådene som vil få den endelige avgjørelsen, mener vi at dette 
er noe som tjener hele organisasjonen. NIF ønsker sterkere idrettsråd, et økonomisk fundament er med på å 
styrke idrettsrådene.  
 
Forslaget er signert de fire styrelederne i idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og Randaberg. 
 
Styrets vurdering 
Styret i RIK oppfatter at forslaget består av fire enkeltforslag.  

• Første og siste del anses som mål og hensikt med forslaget 
• Andre del er prinsipiell og griper inn i hvordan styrer på fritt grunnlag skal kunne oppnevne utvalg  
• Tredje del angir hvordan en gruppe(utvalg) skal sammensettes 

Styret i RIK støtter fortsatt målet. Vi er positive til å fremme saken til neste års idrettsting, enten 
idrettskretstinget vedtar forslaget fra forslagsstiller eller ikke. Det vil slik styret ser det gi ekstra tyngde at RIK 
fremmer forslaget basert på et vedtak på idrettskretstinget.  
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RIK erfarer at denne saken har pågått lenge, og at det er på tide å få til en beslutning i NIF – og deretter yte 
påvirkning på KUD som «giver». Fordi denne saken ikke kan avgjøres på egen hånd av norsk idrett.  
 
Vi vet at det også har vært drøftet behov for å sette en øvre begrensning ift «5 prosenten».  
Fem prosent av tildelingen i 2019 ville gitt følgende resultatet for de fire idrettsrådene: 
 
  Tildelt IL Fem prosent 

Sandnes 5 775 422 288 771 

Stavanger 8 976 125     448 806  

Sola 1 961 316 98 065 

Randaberg 870 953 43547 

  17 583 816 879 190 

 
Målsettingen om å nå målet er tatt inn i revidert forslag til «Rogalandsidretten vil og skal» som eksempel.  
Saken foreligger til behandling av idrettskretstinget.  
 
Styret støtter ikke forslaget om at idrettskretstinget skal detaljstyre sammensetning av utvalg, og instruere at 
styreleder må inngå i utvalget. Enten det gjelder denne eller andre saker. Dette av praktiske og prinsipielle 
årsaker. Styret er like fullt positiv til å oppnevne et utvalg til støtte i arbeidet. 
 
Styret vedtok å fremme følgende alternative vedtak til idrettskretstinget: 
 
«Rogaland Idrettskrets (RIK) skal arbeide aktivt for at idrettsrådene skal ha mulighet til å bruke inntil 5% av de 
Lokale aktivitetsmidlene (LAM) til drift av idrettsrådene. Arbeidet skal prioriteres så snart som mulig.  
Målet til idretten i Rogaland er at saken skal opp igjen på Idrettstinget i 2021 med et positivt vedtak. 
 
Idrettskretstinget ber styret i RIK om å oppnevne et utvalg til forsterkning av innsatsen for å nå målet.» 
 
 
Sak 16/2020 Innkommet sak: Høringsprinsipper  
 
HØRINGER 
Idrettsrådene i Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har følgende forslag: 
 
Alle høringer som RIK mottar av egen organisasjon skal de idrettsråd i Rogaland som ønsker det få lett tilgang 
til så snart de foreligger (videresende på e-post, henvise til etc.) 
 
Bakgrunn for saken 
RIK mottar en rekke høringer. Det vil variere mellom idrettsrådene hvor viktig de vil mene den enkelte høring er. 
Samtidig så mener forslagsstiller at det først og fremst er idrettsrådene selv som kan peke på hva de mener er 
viktig for dem. Slik praksisen er i dag så er det RIK som vurderer hva som skal videresendes til idrettsrådene. 
Praksisen er også ulik mellom idrettskretsene for hvilke saker de sender videre til idrettsrådene. Det betyr at 
noen idrettsråd får tilgang til høringssaker mens andre ikke får tilgang. 
NIF arbeider med bedre IT -systemer som muligens kan gjøre tilgang på saker lettere, men pr. i dag er ikke 
dette utviklet nok til at det er tilfredsstillende 
 
Uavhengig av hvilke systemer som måtte komme foreslår forslagstiller at de idrettsrådene som ønsker alle 
høringene får tilgang til disse raskt, mens de som ønsker at RIK kun sender de som RIK mener er 
relevant/ønskelig å sende ut får disse. Hvilke av de to varianter som ønskes av de enkelte idrettsråd kan enkelt 
avklares med et spørsmål ut til Idrettsrådene.  
 
Forslaget er signert de fire styrelederne i idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og Randaberg. 
 
Styrets vurdering 
 
RIKs erfaring ift høringer er at det med fordel kunne vært flere høringsinnspill fra organisasjonsleddene i fylket 
når vi sender ut høringer. Siste utsendte høring gjaldt spillemidler og gav idrettsrådene rundt en måneds tid til å 
behandle saken. Her kom det inn ett svar fra ett idrettsråd. 
 
Vi har gjennom årene selv gitt ut egne høringer til idrettsråd, særkretser og idrettslag. I tillegg har vi distribuert 
høringer fra NIF til særforbund og idrettskretser videre i de tilfeller vi har vurdert det som relevant, og/eller det 
har vært tid til å sende dem videre.  
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Det finnes ingen føringer i forhold til eksterne høringer som kommer inn. Eksterne høringer fra andre enn NIF 
har vi selv besvart. 
 
Høringer fra NIF har heller ikke tidligere hatt føringer. Og som regel har det også vært krevende å få gitt 
idrettsråd og andre i Rogaland tilstrekkelig tid til å få behandlet sakene.  
 
NIF har likevel etter idrettsrådskonferansen i Ålesund svart opp innspillet fra idrettsrådene ved å be 
idrettskretsene om å  ta ansvar for «høre videre», i stedet for å sende høringer ut til IK og IR samtidig. 
 
Siden sommeren 2019 har de opprettet et eget område på egne nettsider. Dette er ajour fram til årsskiftet. RIK 
har etterlyst hvem som har ansvaret for å holde dette oppdatert fortløpende fordi vi mener det vil være en nyttig 
fellesside for hele organisasjonen. Vi fikk i denne anledning opplyst at NIF nå har laget utkast til retningslinjer 
for egne høringer. Se vedlegg.  
 
RIK bearbeider i disse dager egne nettsider, og ser for seg å lage vårt eget område på våre nettsider hvor vi 
kan legge linker til innkomne høringer fra NIF. Her kan vi i tillegg fortløpende legge ut våre egne høringssvar og 
bygge et fortløpende arkiv på linje med det vi gjør med styreprotokoller. 
 
Styret vedtok å fremme følgende alternative vedtak til idrettskretstinget: 
 
Styret støtter forslaget med en tilføyelse. Vi foreslår at ordet «idrettsråd» byttes ut med «organisasjonsleddene i 
Rogaland». Forslag til endring lyder: 
 
«Alle høringer som RIK mottar av egen organisasjon skal organisasjonsleddene i Rogaland som ønsker det få 
lett tilgang til så snart de foreligger (videresende på e-post, henvise til etc.)» 
 
Bakgrunnen for forslaget til endringer er at vi mener det er prinsipielt viktig at også idrettslag, særkretser og/eller 
regionsledd får den samme anledning til å avgi høringsuttalelser i saker som angår dem.  
 
Administrasjonen er allerede i gang med å revidere nettsidene våre og vil ta inn behovet i denne revisjonen. 
Dette vil være stedet vi linker til i framtidige utsendinger av mailer vedrørende høringer. Samtidig kan vi bruke 
facebooksidene vår til å gjøre kjent at det foreligger høringer som idretten i Rogaland kan spille inn på. 
 
Styret oppfordrer samtidig alle organisasjonsledd om å engasjere seg i ved høringer i neste tingperiode slik at 
Rogaland når fram med våre ønsker i forhold til NIF og idrettstinget. 
 
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/horinger/ 
 
 
 
For idrettskretsstyret 
Rune Røksund 
Daglig leder 


