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Deltakerliste 
 

Nr. Organisasjon Representant 
   
 Delegater  

1 Fitjar IR Sigbjørn Aarland 
2 Vest Norsk Dansekrets Kari Lis Eriksen 
3 Hordaland Ishockeykrets Ørjan Berntsen 
4 Askøy IR Kristin Stølen 
5 Masfjorden IR John Torsvik 
6 Kvam IR Odd Kaareid 
8 Hordaland Orienteringskrets Jan Haugland 
9 Lindås IR Svein Haukås 

10 Lindås IR Per Ole Ekker 
11 Lindås IR Grethe Thorsheim 
12 Norges Cykleforbund Region Vest Rune Torkildsen 
13 Hordaland Skøytekrets Severin Hestetun 
14 Hordaland Volleyballregion Gunnar Nyhammer 
15 Ullensvang IR Isak Reisæter 
16 Ulvik IR Johan Børsheim 
17 Hordaland Gymnastikk og Turnkrets Liv Reidun Botne 
19 Norges Motorsportforbund Region Vest Terje Græe 
20 IR Bergen Otto Hatlebakk 
21 IR Bergen Jarl Høva 
23 IR Bergen Kolfinna Magnusdottir 
24 IR Bergen Cecilie Holm 
25 IR Bergen Benedikte Krohn Næss 
26 Hordaland Fotballkrets Tore-Christian Gjelsvik 
27 Hordaland Fotballkrets Linda Margit Hansen 
28 Hordaland Fotballkrets Bjarne Øystein Graabræk 
29 Hordaland Fotballkrets Dag Kjetil Grønnesby 
30 Hordaland Fotballkrets Nina Fauskanger 
31 Norges Håndballforbund Region Vest Andris Hamre 
32 Norges Håndballforbund Region Vest Grete Kvilvang 
33 Norges Håndballforbund Region Vest Steinar Kvinge 
34 Norges Håndballforbund Region Vest Ruth Grung 
35 Vaksdal IR Kim André Hop Gregersen 
36 Hordaland Friidrettskrets Trond Erik Nilsen 
37 Hordaland Friidrettskrets An-Magritt Hasås 
38 Norges Kampsportforbund Øyvind Andreassen 
39 Fusa IR Liv Nyheim Kilen 
40 Sveio IR Belinda Teikari 
 
 
 
 
 
 
   

  



 Kretsstyret  
45 Hordaland idrettskrets Oddvar Johan Jensen 
46 Hordaland idrettskrets Helge Johnsen 
47 Hordaland idrettskrets Gunn H. Knudsen 
48 Hordaland idrettskrets Bjørn Ove Myking 
49 Hordaland idrettskrets Gunn Berit Lunde Aarvik 

  
   

 Observatører  
41 Sveio IR Anne Beth Økland 
42 Vaksdal IR Cato Faugstad 

 

 

  

 Gjester  
58 Bergen kommune, komité for oppvekst Marita Moltu 
59 Hordaland fylkeskommune, fylkesutvalget Mona Røsvik Strømme  
60 Hordaland fylkeskommune Bjørg Larsen 

 

 

  

 Dirigent  
43  Håkon Matre 

 

 

  

 Administrasjon  
50 Hordaland idrettskrets Knut Songve 
51 Hordaland idrettskrets Janne Landås 
52 Hordaland idrettskrets Grethe Hillestad 
53 Hordaland idrettskrets Heidi Hatlen 
54 Hordaland idrettskrets Edel Johannessen 
55 Hordaland idrettskrets Tore Alfstad 
56 Hordaland idrettskrets Mette Rivelsrud 
57 Olympiatoppen Vest-Norge Morten Ivarsen 

 
 



Oddvar Johan Jensen, styreleder i Hordaland idrettskrets (HIK), ønsket velkommen og 
presenterte inviterte gjester. 
 
 
Hilsningstaler 
 
 
Marita Moltu, 
Nestleder i Komité for oppvekst og medlem av bystyre Bergen kommune 
Takker for invitasjonen. På vegne av Bergen kommune har jeg fått gleden av å ønske dere 
velkommen. Vi hevder oss på idrettsarenaene både nasjonalt og internasjonalt. Dere bruker 
mye tid og ressurser på å holde aktiviteten oppe. Prioritering i media sier noe om hvor viktig 
sportsinteressen har blitt. De som virkelig har talent for noe vil utvikle seg enten de driver 
med fekting eller løper etc. Alle andre må også få så gode muligheter som mulig. For 
samfunnet er det å legge til rette for så mange som mulig til en aktiv hverdag en av de beste 
investeringer vi kan gjøre. 
 
Håper alle her i Hordaland holder gløden og iveren oppe, og at vi skal oppnå idrettens 
høyeste mål, en sunn sjel i et sunt legeme. 
 
 
Mona Røsvik Strømme, 
Fylkesutvalg Hordaland fylkeskommune 
For Hordaland fylkeskommune er HIK en av våre viktigste samarbeidspartnere for å oppnå 
målsetningen innen for «Aktiv KvarDag». Aktivitetsutvikling og anleggsutvikling er sentrale 
virkemidler. OLTV gjør et solid arbeid rettet mot unge lovende utøvere. Dette arbeidet er for 
fylkeskommunen en avgjørende ressurs for toppidrettslinjen på Voss og i Bergen. Det er en 
klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung og god helse som voksen. 
 
Samfunnet er organisert slik at hverdagsaktiviteten er redusert kraftig de siste 20 årene, men 
de som trener de trener mer. Det som gir størst helsegevinst er å gjøre de inaktive aktive. 
For å lykkes må vi ha et tett samarbeid mellom flere aktører. Målet er idrettsanlegg som gir 
variert og stimulerende tilbud, lavterskelaktivitet i tillegg til at toppidrettsutøverne får drive 
med sin aktivitet. 
 
Mer en 3000 anleggsenheter i Hordaland har mottatt spillemidler. Det er stort behov for å 
utvikle flere anlegg for fysisk aktivitet. Hordaland er et av de fylkene som har lengst ventetid, 
gjennomsnittlig 5 år. I 2012 vedtok stortinget endring i tippenøkkelen. HIK var en sentral 
initiativtaker til denne endringen. Vi håper på gode innspill til den nye regionale kulturplanen 
for Hordaland 2015-2025. Denne blir sendt ut på høring i disse dager. 
 
 
Oddvar J. Jensen, 
Styremedlem Norges idrettsforbund 
Hilser fra NIF. Men den organiseringen vi har med flere idrettskretsting samtidig så kan ikke 
presidenten være tilstede over alt. Jeg hilser dermed på vegene av Idrettsstyret og 
presidenten. Dette er min siste opptreden i rollen som leder av HIK. Jeg ønsker å takke for 
meg og si litt på vegne av HIK. 



 
En ting som har vært veiledende for vårt arbeid er at testen på kvaliteten er aktivitetene ute i 
idrettslagene. Det er der idretten møter seg selv, det er der møtet skjer mellom leder, trenere 
og utøvere. Det er der idretten finnes. Vi som har oppgaver av en litt annen art må ha i øyet 
at det er dette vi holder på med. Og at det vi holder på med er en del av helheten. 
Idrettskretsene skal ikke ut og overta det som idrettslagene og særkretsene/regionene driver 
med, men vi skal ha en rolle. 
 
Vi arbeider med rammene først og fremst politisk. Vi er avhengige av at folk flest forstår at 
idretten er viktig. At vi gir alle mulighet til å vokse opp med idrett. Korrupsjon og kriminalitet 
har også blitt en del av den virkeligheten vi må forholde oss til. Kampen mot doping, etc. gjør 
at vi må ha holdninger og konkrete tiltak som gjør at vi kan ha idretten slik vi ønsker at den 
skal være. I HIK har vi lagt vekt på å ta vare på både mangfold og bredde. Noen idretter er 
individuelle og noen er mer kollektive. Diskusjoner mellom idrettene må vi ha. Jeg var mektig 
imponert over fotballens arbeid som ble vist på seminaret i går. Det er mange store idretter, 
og det er ikke kun Brann som er idretten eller som er fotballen. Idretten må utvikles i henhold 
til dette. Media må ikke få styre samfunnet og hvordan idretten som helhet skal utvikles. Vi 
må ta vare på mangfold og bredde. Kompetanse – møte mellom mennesker. Vi kan ikke 
definere oss ut av disse mellommenneskelige utfordringene vi står overfor. Noen ganger er 
det nettopp her vi kan høste de store gevinstene i idretten. Måler er å gjøre frustrasjonene så 
små som mulig og gevinstene så store som mulig. Hvordan kan vi få et annet grep på de 
utfordringene vi står overfor? Kompetanseløftet er kanskje det aller viktigste. Hvordan skal vi 
samhandle på en god måte? Hvordan blir vi bedre på å samhandle og på å bli bedre som 
mennesker? Det mest verdifulle med idretten er at det er et sted hvor mennesker møtes med 
veldig forskjellig bakgrunn, aldre, etc. Så kommer dette med kultur, samfunnsbygging og 
frivillighet som utvikles i dette fellesskapet. Men det er ingenting som er så trist som å 
oppleve at et idrettslag holder på å gå ad undas på grunn av at en ikke klarer å mestre dette 
med det mellommenneskelige. 
 
Frivilligheten har vi i de senere årene prøvd å få tall på. Vi opererte med et tall på 6-7 
milliarder kr. Det var det frivilligheten var verdt. Vi har bedt samfunnsvitere om å se på dette 
ordentlig Det ble 28000 årsverk. Frivilligheten skal ikke være lønnstrinn 1, vi endte da opp 
med i overkant av 13 milliarder basert på beregninger av samfunnsviterne. Alt kan ikke 
tallfestes, men det har en verdi for samfunnet. Idretten har mange slike verdier som 
samfunnet vårt er avhengig av for å kunne eksistere på det nivået samfunnet vårt eksisterer 
på. Når idrettens verdier om Fair play etc. spres, får vi et annet samfunn enn hvis korrupsjon 
er mer utbredt. Idretten spiller er en viktig rolle som er mye større enn det vi tenker på. 
 
OL/PL 2022 
Vi har drøftet dette og jeg har fulgt dette opp. Spørsmål har vært oppe på ekstraordinært 
idrettsting. De faktiske tall er gjort av staten, tallene er at statsgarantien vil være på 35,081 
milliarder kr. Vi fjerner inntektene og sitter da med netto offentlig tilskudd på 21,7 milliarder. 
Kvalitetssikrerne sier at en rekke verdier ikke kan tallfestes som f.eks. helse effekt, 
opplevelsene, den varige effekt av anlegg som fellesressurs. Sikkerhet og beredskap for 3 
milliarder alene, dette er ikke satt noe tall på. Miljø har de ikke satt noe på og opsjonsverdi 
på OL har de ikke prøvd å sette noe verdi på. Få er klar over at Lillehammer -94 var 
startskuddet for det moderne Telenor. Det er viktig at et eventuelt Oslo OL/PL også skal 
være for Vestlandet – at vi får eierskap til arrangementet. Vi planlegger dette som en 
kompetanseløft. Det skal på plass 20000 frivillige og det vil være det store tiltaket for 



mobilisering av neste generasjon av frivillige. Her må vi ha våre  strategier for å bruke dette 
som et frivillighetsløft fra Vestlandet. Deltakerne vil komme fra Vestlandet også. Lillehammer 
-94 ble et løft både får vinter- og for sommeridretten. Dette er mine grunner for å støtte de 
vedtak vi har fattet tidligere. 
 
IOC 
FN består av 193 land, IOC består av 204 land. Det er naivt å tro at det ikke er problemer i 
slike organisasjoner. De demokratiske landene har en kjempeoppgave med å sørge for at 
utviklingen i IOC går rette vei. Gerhard Heiberg har fått noe berettiget kritikk men han har 
bidratt til å trekke IOC i den rette retningen. Vi må gjøre vårt lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt for å trekke dette i den rette retningen. 
 
Ett minutts stillhet for idrettsvenner som har gått bort i den siste tingperioden. 
 
 
 

Tinget settes 
 
Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
Knut Songve foretok navneopprop og gjennomgikk endringer i deltakerlisten. Totalt var det 
42 fremmøtte representanter med stemmerett. 
 
Deltakerlisten ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 
 
Det fremkom ingen merknader til innkalling og forretningsorden. Ansatte, observatører og 
gjester ble gitt talerett i aktuelle saker. 
 
Innkalling, forretningsorden og sakliste ble enstemmig godkjent 
 
 
Sak 3: Velge dirigent(er), sekretærer, samt to personer til å 
underskrive protokollen 
 
Dirigent:  Håkon Matre 
 
Sekretærer:  Heidi Hatlen og Grethe Hillestad, administrasjonen HIK 
 
Desisorer:  Grete Kvilvang, NHF Region Vest og Isak Reisæter, Ullensvang IR 
 
Tellekorps:  Mette Rivelsrud og Edel Johannessen, administrasjonen HIK 
 
Disse ble enstemmig valgt 
 



Dirigent Håkon Matre takket for tilliten og gikk igjennom forretningsorden. 
Det var ingen innvendinger til dette 
 
 
Sak 4: Idrettskretsstyrets beretning 
1. januar 2012 – 31. desember 2013 
 
Kretsleder Oddvar J. Jensen 
Diskusjoner som går på fremtidige endringer kommer under Handlingsplanen for å hindre at 
vi kjører samme debatt to ganger. 
 
Som leder av styret vil jeg si at det har vært et fenomenalt styre med bred kompetanse. Vi 
har arbeidet godt. Det har vært vanskelig å lede HIK når tunge saker har skjedd via NIF 
styret, i slike saker har jeg fratrådt HIK-styret. 
 
 
Dirigenten gikk gjennom styrets beretning punkt for punkt. 
 
Følgende hadde ordet: 
50 Knut Songve, HIK 
20 Otto Hatlebakk, Idrettsrådet i Bergen 
45 Oddvar J. Jensen, HIK 
23 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen 
50 Knut Songve, HIK 
49 Gunn Berit Lunde Aarvik, HIK 
47 Gunn H. Knudsen;  
50 Knut Songve, HIK  
46 Helge Johnsen, HIK  
45 Oddvar J Jensen, HIK 
32 Grete Kvilvang, NHF Region Vest 
48 Bjørn Ove Myking, HIK 
 
Idrettskretsstyrets beretning ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 5: Regnskap 
 
Knut Songve, organisasjonssjef i HIK innledet til sak 5 
Tidligere var det egne regnskap for HIK og for OLTV. Nytt er at regnskapet for HIK inkluderer 
OLTV da vi kun har ett organisasjonsnummer. 
 
Note 3 mangler. Denne noten handler om tilskudd på 2.7 mill. Tilskudd til særkretser på 
1,170 mill og overføring til fellesprosjekt inkludering av flerkulturelle hvor Hordaland 
Fotballkrets fører regnskapet. Tilskudd til idrettslag som er med i idrett og skole prosjektene 
våre og tilskudd til OLTV. 
 



Positivt årsresultat i 2012 og 2013, positivt i alle avdelingene (HIK og OLTV) i begge årene. 
Overskuddet i avdeling HIK er ikke særlig stort men vi har tilstrekkelig egenkapital. OLTV har 
større overskudd på grunn av toppidrettslinjen. Dette overskuddet vil bli brukt innenfor det 
samme området i 2014. 
 
Hordaland idrettskrets sitt regnskap for 2012 enstemmig godkjent. 
 
Hordaland idrettskrets sitt regnskap for 2013 enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 6: Innkomne forslag og saker 
Det var ikke kommet inn forslag eller saker til behandling. 
 
 
Sak 7: Langtidsplan 2014 - 2016 og langtidsbudsjett for HIK 
 
Følgende hadde ordet: 
6 Tore-Christian Gjelsvik, Hordaland Fotballkrets (leverte forslag) 
20 Otto Hatlebakk, Idrettsrådet i Bergen 
47 Gunn H. Knudsen, HIK 
46 Helge Johnsen, HIK 
20 Otto Hatlebakk, idrettsrådet i Bergen 
23 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen 
29 Dag Kjetil Grønnesby, Hordaland Fotballkrets 
45 Oddvar J. Jensen, HIK 
37 An-Margritt Hasås, Hordaland Friidrettskrets  
26 Tore-Christian Gjelsvik, Hordaland Fotballkrets 
14 Gunnar Nyhammar, Hordaland Volleyballregion 
45 Oddvar J. Jensen, HIK  
16 Johan Børshem, Ulvik IL (Ulvik Idrettsråd) 
 
Pause 
 
45 Oddvar J. Jensen, HIK 
16 Johan Børsheim, Ulvik Idrettsråd 
17 Liv Reidun Botne, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 
34 Ruth Grung, NHF Region Vest 
4 Kristin Stølen, Askøy Idrettsråd 
21 Jarle Høva, Idrettsrådet i Bergen 
23 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen 
20 Otto Hatlebakk, Idrettsrådet i Bergen  
45 Oddvar J. Jensen, HIK  
50 Knut Songve, HIK 
46 Helge Johnsen, HIK 
28 Bjarne Øystein Graabræk, Hordaland Fotballkrets (leverte forslag) 
37 Ann-Magritt Hasås, Hordaland Friidrettskrets 
34 Ruth Grung, NHF Region Vest 
23 Kofinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen 



32 Grete Kvilvang, NHF Region Vest 
4 Kristin Stølen, Askøy Idrettsråd 
23 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen 
45 Oddvar J. Jensen, HIK 
26 Tore-Christian Gjelsvik, Hordaland Fotballkrets (leverte forslag) 
16 Johan Børsheim, Ulvik IL 
52 Grethe Hillestad, HIK 
5 John Torsvik, Masfjorden Idrettsråd (leverte forslag) 
48 Bjørn Ove Myking, HIK 
 
 
26 Tore-Christian Gjelsvik, Hordaland Fotballkrets leverte følgende forslag: 
 

Kapittel 1 Aktivitet, 1.1 Barneidrett side 65. 
Under mål: Stryke ordene «beholde eller» og beholde resten av teksten. Idretten skal sikre et 
åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og legge til rette for å øke antall barn som deltar i 
aktivitetene. 
 
28 Bjarne Øystein Graabræk, Hordaland Fotballkrets leverte følgende forslag: 
 

Kapittel 4 Idrettsanlegg side 74. 
Nytt punkt 4: Idrettsanleggene må driftes og vedlikeholdes tilfredsstillende av hensyn til så 
vel brukertilgang som god forvaltning. 
 

Tillegg til tredje avsnitt: ….idrettslagenes aktivitetstilbud. Like viktig er det at idrettsanleggene 
underlegges et planmessig vedlikehold. 
 
26 Tore-Christian Gjelsvik, Hordaland Fotballkrets leverte følgende forslag: 
 

Kapittel 5 Idrett og folkehelse side 76. 
Tillegg til andre avsnitt: …løse samfunnets behov. Gjennom idretten skal barn og unge også 
utvikle gode og sunne holdninger basert på Fair Play. HIK prøver også… 
 
5 John Torsvik, Masfjorden Idrettsråd leverte følgene forslag: 
 

Kapittel 5 Idrett og folkehelse, 5.2 En mer aktiv skolehverdag side 78. 
Tredje setning under Barneskolen endres til og flyttes til slutten av avsnittet: HIK vil arbeide 
for kompetanseheving og oppfølging som skal gjøre skolene i stand til selv å øke 
idrettsaktiviteten og kvaliteten på denne i SFO/idrettsskolen. 
 
 
Langtidsbudsjett for 2014 - 2015 
 
Organisasjonssjef HIK Knut Songve innledet vedrørende langtidsbudsjettet 
 
Følgende hadde ordet: 
8 Jan Haugland, Hordaland Orienteringskrets 
50 Knut Songve, HIK 
 
Hordaland idrettskrets sin langtidsplan ble enstemmig godkjent med de kommentarer 
og endringer som ble gjort på tinget. 



 
Hordaland idrettskrets sitt langdtidsbudsjett for 2014 – 2015 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 8: Engasjere statsautorisert/registrert revisor 
 
Styret foreslo å engasjere Ann-Mari M. Juvik som revisor for Hordaland idrettskrets for 2014 
og 2015. Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 9: Valg 
 
Ingen av valgkomitéens medlemmer var tilstede under behandlingen av dette punktet. 
Knut Songve, HIK leste opp informasjon fra valgkomitéen vedrørende komitéens arbeid, i 
tillegg til valgkomitéens innstilling: 
 
Leder:   Helge Johnsen, Ask Fotball 
Nestleder:  Ruth Grung, IL Sandviken 
Styremedlemmer Gunn H. Knudsen, Mathopen IL 

Bjørn Ove Myking, Hordabø IL 
Gunn Berit Lunde Aarvik, Bulken IL 
Terje Valen, Flaktveit IK 

1. varamedlem Gjertrud Toft Erichsen, Sund Sportsklubb  
2. varamedlem Steinar Kvinge, Årstad IL 
 
 
Valg av leder 
Leder Helge Johnsen, Ask Fotball 
 

Enstemmig valgt 
 
 
Valg av nestleder 
Nestleder Ruth Grung, IL Sandviken 
 

Enstemmig valgt 
Valg av 4 styremedlemmer 
Gunn H. Knudsen, Mathopen IL 
Bjørn Ove Myking, Hordabø IL 
Gunn Berit Lunde Aarvik, Bulken IL 
Terje Valen, Flaktveit IK 
 

Enstemmig valgt 
 
1. varamedlem Gjertrud Toft Erichsen, Sund Sportsklubb  
2. varamedlem Steinar Kvinge, Årstad IL 
 

Enstemmig valgt 



 
Valg av kontrollkomité 
Medlem  Tordis Nysæter, IL Solid 
Medlem  Svein Brunvatne, Os Turnforening 
 

Enstemmig valgt 
 
Varamedlem  Marit Pedersen, Bergens Svømme Club 
Varamedlem  Dag Steiro, IL Fjellkameraterne 
 

Enstemmig valgt 
 
 
Valg av valgkomité 
Leder   Oddvar J. Jensen, Ask Friidrett 
 

Enstemmig valgt 
 
Medlem  Tore-Christian Gjelsvik, Askøy Fotballklubb 
Medlem  Belinda Teikari, Sveio Karateklubb 
 

Enstemmig valgt 
 
Varamedlem  Liv Nyheim Kilen, Strandvik IL 
 

Enstemmig valgt 
 
 
Valg av representanter til ekstraordinært Idrettsting og til Idrettsting 2015 
Styrets forslag: 
Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til ekstraordinært Idrettsting og til Idrettsting 2015. 
 

Fullmakt enstemmig vedtatt 
 
 
Oddvar J. Jensen, avgående leder Hordaland idrettskrets, takket de som gikk ut av styret og 
de som ble gjenvalgt. Han takket dirigenten, han takket for seg og hevet tinget. 
 
Helge Johnsen, nyvalgt leder, takker Oddvar J. Jensen for innstasen. Han takker for godt 
ting og gode diskusjoner. 
 
 
 
 
             
Grete Kvilvang       Isak Reisæter 
NHF Region Vest       Ullensvang IR 


