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Protokoll fra styremøte 
 

Møtenummer 3/2020 
Dato: Onsdag 18 mars kl 1630 
Tid: Kl. 1630 
Sted: TEAMS/telefon 

 
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 17/2020 Styret hedrer Tor Helge Skretting 
Sak 18/2020 Protokoll fra forrige styremøte 
Sak 19/2020 Utsettelse av idrettskretstinget 
Sak 20/2020 Høring spillemidler (Laila) 
Sak 21/2020 Investerer i Klubbpakka 
Sak 22/2020 KORONA-idrettspolitisk handlingsplan 
 
Møtet inneholdt en kort orientering fra møtet mellom NIF og idrettskretslederne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17/2020 Styret hedrer Tor Helge Skretting 
 
Møtet starter med en applaus for varamedlem Tor Helge Skretting som har blitt tildelt Kongens 
fortjenestemedalje i helgen.  
 
«Tor Helge Skretting ble nylig takket av som leder i Sola Cykleklubb etter imponerende 28 år. Allerede i 1975 
dro han i gang en egen sykkelgruppe Havdur for å kunne realisere planene og drømmene om en sykkelarena 
og velodrom i Sola. Velodromen lot vente på seg, men nå står den snart klar: Sola Arena åpner til høsten!» 
 
https://www.sola.kommune.no/aktuelt/kongens-fortjenstmedalje-til-tor-helge-skretting.42854.aspx 
 
Vedtak  
Styret og administrasjonen i RIK gratulerer! 
 
 
Sak 18/2020 Protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak 
Protokollen ble godkjent via mail i etterkant av forrige styremøte. 
 
 
Sak 19/2020 Utsettelse av idrettskretstinget 
 
Bakgrunnen for forslaget om å utsette idrettskretstinget krever ingen større forklaring i lys av 
Koronasituasjonen. Denne beslutning kan gjøres innenfor de formelle rammer som vi har ift NIFs lover og 
lovutvalgets uttalelse om Korana-pandemien. 
 
Utsettelsen foreslås å være på ubestemt tid, og at vi varsler at vi kommer tilbake til en dato fort det lar seg gjøre 
å enten tilrettelegge for digital gjennomføring, eller at det er grunnlag for å tenke seg slutt på dagens 
begrensinger fra regjeringens side.  
 
Sakspapirer 
Opprinnelig frist var 25. mars. Det foreslås at vi forholder oss til å sende ut sakspapirene innen en måned før 
den dato vi lander på.  
 
Vedtak: 
Styret utsetter det idrettskretstinget inntil videre. Nytt tidspunkt vil bli bestemt så snart situasjonen tillater det. 
Administrasjonen bes følge opp nødvendig varsling til de innkalte, påmeldte og øvrige som må få informasjon 
om dette. 
 
 
Sak 20/2020 Høring spillemidler  
Laila Nemeth og Gjert Smith jr. har dialog med fylkeskommunen. Det er ingenting som tyder på at arbeidet med 
tildeling av spillemidler vil stoppe opp. Det arbeides med å finne en måte å gå gjennomført innspill til 
administrasjonen i Rogaland fylkeskommune sin innstilling – før den skal til politisk behandling. 
Utkast til høring i uke 20. Det vil komme innkalling til møte 23. eller 28. april fra kl 12. 
 
Vedtak: 
Laila Nemeth får mandat til å følge opp saken mot fylkeskommunen. Hun vurderer selv hvordan hun benytter 
ressurser fra areal og anleggsutvalget. Styret holdes informert om konklusjonene. Gjert Smith jr. fra 
administrasjonen bes om å støtte opp arbeidet. 
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Sak 21/2020 Investere i juridisk klubbpakke for idrettslagene i fylket 
 
Behovet for juridisk bistand til idrettslagene i fylket antas å øke utover og i etterkant av Koronapandemien. 
Styret drøftet muligheten for å yte ekstra bistand gjennom å abonnere på en webtjeneste som flere av 
særforbundene abonnerer på. Det er et lite fåtall ressurssterke særforbund som foreløpig abonnerer på denne 
tjenesten. Foreløpige undersøkelser mot IL tilsier at dette vil være en nyttig tjeneste.  
 
Vi sjekker mot flere idrettslag og er i ferd med å innhente pristilbud. NIF vil bli spurt om eventuelle prinsipielle 
motforestillinger mot at også idrettskretser abonnerer på denne. 
 
Vedtak 
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om løsning for juridisk bistand til idrettslagene i Rogaland. 
Den økonomiske rammen ble vedtatt, og framgår av hensyn til forhandlingene kun av intern innkalling til møtet. 
 
 
Sak 22/2020 KORONA-idrettspolitisk handlingsplan - ORIENTERING 
Hvordan skal styret og administrasjonen bidra for å følge opp krisepakken på 600 millioner kroner? 
Styret drøfet samhandling rundt de muligheter som NIF har pekt på i dialogen med regjeringen.  
Det arbeides med en plan for oppbakking mot stortingsbenkene og støtte til idrettsråd og idrettslag i forhold til 
oppfølging av kommunene. 
 
Vedtak 
Saken blir fortløpende fulgt opp i tråd med utviklingen. 
 
 
 
 
For idrettskretsstyret 
Rune Røksund 
Daglig leder 
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