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Protokoll fra styremøte 
 

Møtenummer 1/2020 
Dato: 20. februar 
Tid: Kl 17 -20 
Sted: Idrettens hus  

 
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. 
Siri Ommedal representerte RIK ifm besøk av Kulturministeren i Stavanger. 
 
 
Saker  
 
Sak 1/2020 Protokoll fra forrige styremøte 
Sak 2/2020 Idrettskretstinget – framdrift og gjennomføring 
Sak 3/2020 Regnskap 2019  
Sak 4/2020 Rogalandsidretten vil og skal 2020-2024 
Sak 5/2020 Sonerepresentanter 
Sak 6/2020 Langtidsbudsjett 2020-2021 
Sak 7/2020 Godkjenning av lov for RIK 
Sak 8/2020 Idrettsrådtilknyting kommuner uten idrettsråd 
Sak 9/2020 NIFs hederstegn (Sperrefrist til 26. april 2020) 
Sak 10/2020 Høring spillemidler (sendt IR) 
Sak 11/2020 Valgkomite – innstilling 
Sak 12/2020 Idrettens fanesaker - orienteringssak 
Sak 13/2020 OLT Regionalt - orienteringssak 
 
 
Fra før har vi behandlet: 
Innretning tilskudd fra RIK til idrettsråd og særkretser 
Stategi Strategisk viktige idrettsanlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1/2020Protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent via mail i etterkant av forrige styremøte. 
 
 
Sak 2/2020 Idrettskretstinget – framdrift og gjennomføring 
 
Idrettskretsstyret gjennomgikk krav til gjennomføring av idrettskretsting og de ulike oppgavene som inngår i 
forberedelsene.  
 
Vedtak: 
Styret tok saken til orientering.  
 
 
Sak 3/2020 Regnskap 2019  
 
Administrasjonen legger fram regnskap for 2019 til godkjenning. Revisor gjennomgår regnskapet fram mot 
styremøtet. Evnt. endringer tas opp i møtet. 
 
Vedtak: 
Styret godkjente framlagte regnskap og legger dette fram for idrettskretstinget til endelig godkjenning. 
 
 
Sak 4/2020 Rogalandsidretten vil og skal 2020-2024 
 
Arbeidet med planen startet med samling for styret og administrasjonen tidlig høsten 2019. Planarbeidet har 
gått paralellt med NIFs utvikling av «Idretten Skal», som en direkte oppfølging av idrettstingets vedtak av 
«Idretten vil» før sommerferien 2019.  
 
Det som er nytt er at vår plan «Rogalandsidretten vil – og skal» består av to deler. En fireårig hovedplan med 
«RIKs satsingsområde 2020-2024» og en toårig plan med «RIKs handlingsplan 2020-2022».  
 
Den framlagte planen er etter RIKs vurdering noe tettere på det nasjonale planverket enn tidligere.  
 
Planen ble i god tid sendt ut til styret. Vedlegget har noen ganske få innspill som må tas med i den endelige 
behandlingen på styremøtet. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok planen «Rogalandsidretten vil og skal», og legger denne fram til idrettskretstinget til endelig 
godkjenning. 
 
 
Sak 5/2020 Sonerepresentanter 
 
Administrasjonen har fått inn forslag på sonerepresentanter.  
 
Dalene: Svein Erling Jensen, Egersund 
Jæren: Staale Grude Haaland, Time 
Nord-Jæren: Jørn Nielsen, SVG 
Ryfylke: Magnus Heskje, Strand 
Haugaland: Ottar Krakk, Haugesund 
 
Vedtak: 
Styret godkjente forslag til representanter. 
 
 
Sak 6/2020 Langtidsbudsjett 2020-2021 
 
Forslag til toårige budsjett legges fram til siste gangs behandling i styret. Budsjettetforslaget har forsøkt å ta 
hensyn til alle de variabler som vi kjenner til pr. dags dato.  
 



www.idrettsforbundet.no/rogaland  

Omsetningen vil i perioden gå ned i forhold til 2019. Noe som forklares med at vi i inneværende tingperiode har 
hatt to ganger NM-veka og Idrettsgallaen. Dette vil fra 2021 gi utslag på momskompensasjonen. 
 
I tillegg er det usikkerhet rundt hvordan NIF vil fordele rammetilskudd fra 2021. Dette er en ettervirkning etter 
sammenslåingene av idrettskretser i tråd med fylkessammenslåingene. 
 
Budsjettet legger ellers til grunn at fylkeskommunen også i fortsettelsen vil være en stabil samarbeidspartner.  
 
Ambisjonene i budsjettet er å få med vertskommunen Stavanger som samarbeidspartner for OLT Sørvest og 
Talenter Mot Toppen. Videre må vi stadig arbeide for å sikre Folkepulsen handlingsrom utover det positive 
forhold at RIK nå er tildelt en 50 prosent stilling som parakonsulent para.   
 
RIK har god egenkapital og vi legger til grunn at styret i den kommende perioden med innslag av usikkerhet må 
påregne å måtte ta i bruk «overskudd» fra reservefondet – som fikk tilbakeført midler fra jubileumsfondet ifm 
årsoppgjør for 2019. 
  
Vedtak: 
Styret godkjente det framlagte budsjettet for 2020-2021 og legger det fram for idrettskretstinget til endelig 
behandling. 
 
 
Sak 7/2020 Godkjenning av lov for RIK 
 
Idrettstingets lovendringer 2019 har som vanlig medført justeringer i lovnormene for organisasjonsleddene.  
 
En vesentlig endring er at styrene skal godkjenne lovene og at det ikke lenger er nødvendig å «godkjenne» 
disse på årsmøter og ting. Så fremt man ikke gjør endringer i selve lovnormen. 
 
En annen vesentlig endring er at loven er blitt mye kortere. Dette er fordi det ikke lenger er kopiert inn 
fellesbestemmelsene til NIF. Om forhold som valgbarhet, habilitet etc.  
 
NIF har i revisjon av lovnormene tatt til følge forslaget om at dette ikke er tatt ut av lovnorm for idrettslagene. På 
den måten vil idrettslagene fortsatt ha «alle vesentlige» bestemmelsene samlet i lovnormen.  
 
Da en av kjerneoppgavene til RIK som overordnet org.ledd er å følge opp idrettens lover og bestemmelser i 
Rogaland foreslås det at vi likefullt legger loven inn til behandling på idrettskretstinget. Dette gir oppmerksomhet 
til lovområdet på tinget, og vil være en god anledning til å redegjøre for noen av de prinsippielle endringene som 
gjelder alle org.ledd tilsluttet NIF. 
 
Administrasjonen har klargjort loven. Se vedlegg. 
 
Vedtak: 
Styret godkjente lov for Rogaland idrettskrets. Styret legger saken fram for idrettskretstinget. 
 
 
Sak 8/2020 Idrettsrådtilknyting kommuner uten idrettsråd 
 
Alle idrettslag skal fra 1.1.2020 av være tilsluttet et idrettsråd. Ref. i lovnorm for IL. 
 
§ 2 Organiasjon 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på idrettskrets] og er tilsluttet [navn på idrettsråd]. 
 
I NIFs lov finner vi samtidig følgende om idrettsråd: 
 
§ 8-1. Opprettelse og organisasjon  
Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter idrettsrådets grenser. Beslutningen 
fattes av idrettskretsens styrende organer ved flertallsavgjørelse. Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd.  
 
Historikk 
Før lovendringene var bestemmelsen at idrettskretsen skulle sørge for at det ble opprettet idrettsråd i alle 
kommuner der det var mer enn 2 idrettslag. 
 
Situasjon 
Det er fra 1.1.2020 av 19 idrettsråd i blant Rogaland sine 23 kommuner. Kommunene Utsira, Kvitsøy, Bokn og 
Bjerkreim har kun ett idrettslag og har derfor vært uten idrettsråd. I tillegg erfarer vi at styret i idrettsrådet i 
Hjelmeland har lagt ned sine verv.   
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Forslag til løsning 
RIK er ansvarlig for at vi sørger for at de aktuelle idrettslagene i de nevnte kommunene får sin tilknytning til et 
idrettsråd.  
 
Det er ingen oppskrift for hvordan dette skal løses, men vi legger til grunn at tvang er en et svært dårlig 
virkemiddel.  
 
Styret ser for seg følgende: 
 

• Utsira er koblet sammen med Haugesund via båtforbindelser 
• Kvitsøy vil inntil Ryfast eventuelt blir landfast sokne til Randaberg 
• Bjerkreim hører til sone Dalene i Kolombus sin soneinndeling. En soneinndeling RIK også har lagt til 

grunn i dokumentet «Strategisk viktige idrettsanlegg» basert på vedtak på idrettskretstinget 2018.  
• Bokn må gjennom Tysvær over land 
• Hjelmeland legges inn under Strand 

 
Andre konsekvenser 
Sammenslåing er ikke frikoblet kommunenes vilje og ønsker. Kommunene gir i dag tilskudd og støtteordninger 
til idrettslagene i «sin» kommune. Det er rimelig at en prosess med å gi idrettslag i nabokommuner rettigheter 
og plikter i andre kommuner vil berøre forhold som må avklares med de berørte kommunene. Dette og mere til 
bør utredes og ses i sammenheng med idrettens samlede vilje. Før idrettskretsstyret gjør endelig vedtak. 
Sonesamarbeidet mellom idrettsrådene og idrettskretsen kan etter tinget gi råd til idrettskretsstyret. 
 
Vedtak: 
Styret ber administrasjonen om å sende følgende ut på høring til idrettslagene i kommunene, og de berørte 
idrettsråd: 

• Idrettslag på Utsira legges inn under Haugesund idrettsråd  
• Idrettslag på Kvitsøy legges inn under Randaberg idrettsråd  
• Idrettslag på Bjerkreim legges inn under Gjesdal eller Egersund idrettsråd  
• Idrettslag på Bokn legges inn under Tysvær idrettsråd  
• Idrettslag i Hjelmeland legges inn under Strand idrettsråd  

 
 
 
Sak 9/2020 NIFs hederstegn (Sperrefrist til 26. april 2020) 
 
Idrettskretsstyret behandelt saken 
 
Vedtak: 
Styret innstiller en person til NIFs hederstegn. Saken har sperrefrist til søndag 26. april 2020.02.06 
 
 
Sak 10/2020 Høring endring av spillemiddelregelverket (sendt IR) 
 
RIK mottok 30. januar 2020 høring om innspill til endring av spillemiddelregelverket fra NIF. Saken ble dagen 
etter sendt ut til alle idrettsråd i Rogaland med melding om å sende inn deres synspunkter.  
 
Anleggskonsulent Torstein Busland orienterte kort orgsjefene om essensen i saken via teamsmøte med NIF. 
Busland fortalte at han ikke mente dette forslaget inneholdt radikale endringer.  
 
Enkelte satser er justert noe opp sett i lys av kostnadsutviklingen. På spørsmål om det i det hele tatt burde vært 
med utstyr – og ikke bare bygg og anlegg – i regelverket forklarte Busland at dette beløper seg til rundt 30 
millioner kroner i året. Dette må ses mot 1,5 milliarder i årlig tildeling.  
 
I skrivende stund har vi kun mottatt en tilbakemelding fra ett idrettsråd. Her var svaret at man ikke fant å ville 
komme med forslag til endringer. 
 
Fristen for å avgi høringssvar er 26. februar 2020. 
 
Vedtak: 
Styret ber daglig leder om å utarbeide svar og oversende dette innen 26.2.2020 
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Sak 11/2020 Valgkomite - innstilling 
 
Det er styrets oppgave å foreslå valgkomite. I henhold til § 4.14 e) i lovnorm for idrettskretser skal det velges 
leder og to medlemmer og ett varamedlem.  
 
I en komite på tre personer skal begge kjønn være representert. 
 
Vedtak: 
Styret fullmakt til arbeidsutvalget å kontakte eksisterende valgkomitee og kandiater til supplering. 
 
 
Sak 12/2020 Idrettens fanesaker – orienteringssak 
 
Orgsjef/daglig leder deltar i det administrative idrettspolitiske fagnettverket 
 
Idrettspolitisk fanesaker 
I idrettspolitisk fagnettverk har vi fått innsikt idrettsstyrets arbeid med Idrettens fanesaker. Utkastet handler om 
kjente saker fra tidligere stortingsvalg, og er i tråd med Idretten vil og -skal. 
 
Orgsjefene ble bedt om å se over idrettsstyrets forslag og fant det naturlig å løfte dette med våre 
idrettskretsstyrer. Idrettssstyret ser for seg å fokusere på følgende fem saker. 
 
1. Anlegg: Bli kvitt etterslepet  
2. Økonomi: Rettighetsfestet, full momskompensasjon 
3. Barrierer for idrettsdeltakelse: Innfør et Fritidskort som fullfinansierer fritidsdeltakelse 
4. Den norske spillmodellen: Bevar og styrk den norske spillmodellen 
5. Toppidrett: Styrk utviklingsmulighetene for (fattige) utøvere 
 
Det kan være en interessant øvelse å se på rekkefølgen. Gitt at «man ikke kan få alt man peker på». 
En måte å prioritere på kan da f.eks. være å prioritere budskapene i nettopp denne rekkefølgen: 
 

1. Den norske spill-modellen: Bevar og styrk den norske spill-modellen 
a. Dette er grunnfjellet til hele norsk idrett og angår alle. Skal dette beløpet gjennom lisenser eller åpning 

for de internasjonale mastodont-selskapene med 10-15 prosent av overskudd til frivilligheten må det bli 
en stor økning i spill-omsetningen i Norge – med de ulemper dette medfører for å opprettholde/øke 
bidraget til frivilligheten (Ideologi-kamp). En slik utvikling sannsynliggjør en mindre mangfoldig støtte 
(sterkeste rett). 

b. Overskuddet fra Norsk Tipping er på 2,8 mrd og utløses mer midler til hele vår organisasjonen enn 
momskompensasjonsordningene til sammen.  

2. Økonomi: Rettighetsfestet, full momskompensasjon 
a. Dette angår også alle. Viktige gratispenger til hele organisasjonen vår (tilbakebetaling av avgifter 

frivilligheten betaler til det offentlige for å bidra til folkehelsa – eller «drive idrett» som vi liker å kalle 
det) 

3. Anlegg: Bli kvitt etterslepet  
a. Dette gjelder de idretter (og kommuner) som bygger anlegg. En gang i blant...  

4. Barrierer for idrettsdeltakelse: Innfør et Fritidskort som fullfinansierer fritidsdeltakelse 
a. Supert. Kostnad nasjonalt 2,8 mrd. Men kan vi klare oss med mindre pengebruk og behovsprøving i 

første omgang?!! Eller er det all or nothing på stortinget (KrF)? 
5. Toppidrett: Styrk utviklingsmulighetene for (fattige) utøvere 

a. Av alt som er viktig er toppidrett minst viktig?!! Enten det gjelder toppidrettssenter eller stipend for 
«fattige» toppidrettsutøvere?!! Sett fra et totalperspektiv på medlemsmassen?!! 

 
Vedtak: 
Styret støtter sakene. RIKs prioritering blir som foreslått i saken. 
 
 
Sak 13/2020 OLT Regionalt - orienteringssak 
 
Toppidrettsmeldingen ble unnfanget i perioden etter OL i 2012 og fram mot idrettstinget i 2015. RIK oppfatter at 
en vesentlig endring i meldingen var å anerkjenne behovet for en regional satsing fra OLT sin side. Den gang 
var det 19 idrettskretser og fire regionale avdelinger. Som et bidrag til å OLT sine målsettinger, deriblant «å 
gjøre de beste flere» vedtok man å øke antall regionale OLT avdelinger til åtte. 
 
I tingperioden 2015-2019 medførte kommune- og fylkesreformen at idrettskretsene fulgte lojalt opp og slo 
sammen kretser, slik at vi i dag er fortsatt her en krets pr. fylke. 
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I dag har vi åtte regionale toppidrettsentra i Norge. Fire er økonomisk og administrativ underlagt OLT på 
Sognsann (NIF som rettsubjekt). De fire andre er økonomisk og administrativt underlagt fire idrettskretser (som 
rettssubjekt).  
 
Samtlige er selvsagt faglig styrt av OLT på Sognsvann hva angår anvendelse av de økonomiske rammer 
regional-leddet råder over.  
 
I den senere tid registrerer vi at det fra administrativ hold i NIF/OLT drøftes om alle regionale toppidrettssentra 
skal være underlagt OLT Sognsvann administrativt og økonomisk. 
 
Her er OLT gode til å påpeke at IK ikke har med toppidrett å gjøre. På den annen side forventes det at IK bidrar 
og støtter opp om søknader til fylkeskommunene om midler til toppidrett.  
 
RIK har ingen prinsipielle innvendinger mot det ene eller det andre, men finner det betimelig at idrettsstyret først 
tar tak i en revisjon av en toppidrettsmelding som utløpet midt i neste toårs tingperiode.  
 
Vi etterlyser en grundig evaluering av hele meldingen, inkludert en redegjørelse for fordeler og ulemper av 
hvorvidt de regionale avdelingene alle bør være administrativt tilknyttet Sognsvann eller ikke.  
 
Denne saken bør løftes til idrettstinget våren 2021. 
 
Vedtak: 
Styret oversender forslag til idrettsstyret om at man starter en revisjon av toppidrettsmeldingen som utløper 
2022. Revisjonen bør være klar til idrettstinget 2021. 
 
 
 
 
 
For idrettskretsstyret 
Rune Røksund 
Daglig leder 


