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SAK 1 

SAK 2 

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN

1. Tinget ledes av valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.

2. Ingen representanter må gies rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
For innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står i sakslisten
settes taletiden til 5 minutter første gang.  For øvrige innlegg settes taletiden til 3
minutter første gang. For andre og tredje gangs innlegg settes taletiden til 3
minutter. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutt
taletid. Dirigenter kan foreslå forkorting av taletiden og strek for de inntegnede
talere.

3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes
tilbake, og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at
saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
saklisten.

4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som
ikke avgitt.

5 Forslag og vedtak føres i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

SAK 3: 

SAK 4 

VALG AV DIRIGENT, REFERENT, SAMT TO 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
PROTOKOLLEN

BERETNING FOR HORDALAND IDRETTSKRETS OG 
IDRETTENS STUDIEFORBUND HORDALAND
Se eget dokument



SAK 5 REGNSKAP OG ØKONOMISK ÅRSBERETNING

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Offentlige tilskudd 2 20 153 565     19 774 176  

Prosjekttilskudd 2 537 491          1 823 509 

Inntekter Idrettens Hus 1 703 717       1 720 358 

Andre driftsinntekter 1 2 434 107       2 248 316 

Sum driftsinntekter 24 828 880     25 566 359  

Tilskudd 3 -2 880 041 -3 071 332 

Varekostnader -125 209 -92 862 

Lønnskostnader m.m 4 -11 419 121 -11 438 523 

Ordinære avskrivninger 5 -106 752 -106 752 

Drift Idrettens Hus 6,13 -2 462 357 -2 546 737 

Annen driftskostnad 7,8 -7 153 427 -7 857 042 

Sum Driftskostnader -24 146 906 -25 113 247 

Driftsresultat 681 974          453 113        

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 125 712          289 757        

Finanskostnader -15 227 -12 419 

Resultat av finansposter 110 485          277 338        

Årsresultat 792 459          730 451        

Overføringer

Overført annen egenkapital 792 459          730 451        

Sum overføringer 792 459          730 451        

Resultatregnskap
Hordaland idrettskrets
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Eiendeler Note 2015 2014

Anleggsmidler 5 207 831          314 582        

Sum  anleggsmidler 207 831          314 582        

Omløpsmidler

Varelager 17 000 24 840          

Sum varelager 17 000 24 840          

Fordringer

Kundefordringer 648 646          492 055        

Andre fordringer 43 082 198 509        

Forskuddsbetalte kostnader 140 106          52 730          

Sum fordringer 831 834          743 294        

Bankinnskudd, kontanter o.l. HIK 10 6 031 907       6 751 848    

Bankinnskudd, kontanter o.l. OLTV 10 2 919 881       2 183 595    

Sum bankinnskudd 8 951 789       8 935 443    

Sum omløpsmidler 9 800 623       9 703 577    

Sum eiendeler 10 008 453     10 018 159  

Balanse

Hordaland idrettskrets
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NOTER

1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for ideelle

organisasjoner.

Hovedregel for vurdering  og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til

grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger.

Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes

ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med 

begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidlene er vurdert til laveeste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler

Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 

som forventes ikke å være forbigående.

Varelager

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost  og virkelig verdi. 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter avdrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte

fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med

forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Ansatte i Hordaland idrettskrets er medlemmer i NIFs pensjonsordning som gir rett til definerte

fremtidige ytelser.Alle er medlemmer i Statens Pensjonskasse.

Alle ansatte trekkes en egenandel på 2%.

Alle ansatte har også en AFP-ordning. I samsvar med god regnskapsskikk for små foretak er 

forpliktelsen ikke bokført.
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Inntektsføringsprinsipper

Hordaland idrettskrets har hovedsakelig fire inntektskilder:

Offentlige tilskudd

Prosjekttilskudd

Refusjoner fra leietakere på Idrettens hus

Andre driftsinntekter (herunder kursinntekter, egenandeler, salg av tjenester)

Offentlige tilskudd, prosjekttilskudd og andre driftsinntekter inntektsføres for det år de er 

opptjent. Ubrukte midler som kan overføres til en senere periode fremkommer som "Andre

avsetninger" (se Note 9)

Periodiseringsprinsipper

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Skatter

Hordaland idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

NOTE 2.1 - OFFENTLIGE TILSKUDD 2015 2014

Hordaland idrettskrets:

Norges idrettsforbund - rammetilskudd 2 666 777   2 562 925    

Hordaland Fylkeskommune - rammetilskudd 3 222 000   3 002 000    

Tilskudd fra Bergen Kommune 1) 2 030 900   2 359 000    

Offentlige refusjoner (Momskomp.) 566 906      590 736        

Øremerkede tilskudd fra NIF 2) 900 768      921 798        

Overført til neste år -682 605 -782 140 

Inntektsførte avsetninger 931 269 931 423 

9 636 015   9 585 742    

Olympiatoppen Vest-Norge:

Hordaland Fylkeskommune - rammetilskudd 480 000      405 000        

Øremerket tilskudd fra Hordland fylkeskommune 7 732 406   7 468 958    

Tilskudd fra Bergen Kommune 1) 600 000      625 000        

Offentlige refusjoner (Momskomp.) 483 000      434 678        

Tilskudd fra OLT 1 415 000   1 215 000    

Overført til neste år -212 285 -9 219 

Inntektsførte avsetninger 19 429 49 017 

10 517 551 10 188 434  

Totalt 20 153 565 19 774 176  

Tilskudd fra Hordaland idrettskrets til drift OLTV 167 701      177 164        

Tilskuddet er eliminert i totalregnskapet.
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NOTE 2.2 - PROSJEKTTILSKUDD

Tilskudd fra Extra Stiftelsen helse og rehab. 0 850000

Tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune 437491 873509

Tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune OLTV 100000 100000

Sum prosjekttilskudd 537491 1823509

1) Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen Kommune til HIK

Ungdomstiltak 50 000         50 000          

Tiltak flerkulturelle 480 000      330 000        

Tilskudd SLT midler Bergen Kommune - 80 000          

Samarbeidsmidler diverse prosjekt - 50 000          

Funksjonshemmede - 10 000          

Idrett & skole 1 035 000   1 380 000    

Treningskontakter 415 900      409 000        

Antidoping 50 000         50 000          
2 030 900   2 359 000    

Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen Kommune til OLTV

Basistilskudd 155 000      200 000        

Forum Toppidrett 20 000         

Test/veiledning 50 000         

Basistrening 125 000      

Utviklingsarbeid innen talentutvikling- og toppidrett 250 000      425 000        

600 000      625 000        

2) Spesifikasjon av øremerkede midler fra NIF

Treningskontakter - 160 000        

Idrett & skole - 50 000          

Kompetansemidler klubb- og idrettsrådsutvikling 523 113      436 598        

Jubileumsmidler Ungdomsløftet 225 000      225 000        

Utstyrsmidler 52 655         50 200          

Innsalg klubbutvikling særforbund 50 000         - 

Fakkelstafetten YOG 2016 50 000         - 

Sum HIK 900 768      921 798        

OLTV 420 000      420 000        

1 320 768   1 341 798    

3) Spesifikasjon av prosjekttilskudd Hordaland fylkeskommune

Idrett og skole - 100 000        

Vinteraktivitetsuken 47 491         57 509          

Ungdomstiltak - 125 000        

Halleie 200 000      200 000        

Tiltak flerkulturelle 190 000      391 000        

Sum HIK 437 491      873 509        

OLTV 100 000      100 000        

537 491      973 509        
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NOTE 3 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD

Tilskudd og kjøp av tjenester særkretser 1 504 176   1 543 708    

Tilskudd og kjøp av tjenester idrettsråd - 2 700            

Tilskudd og kjøp av tjenester idrettslag 755 425      1 249 714    

Tilskudd og kjøp av tjenester  idrettslag fra OLTV 618 840      275 210        

Tilskudd og kjøp av tjenester  særkretser fra OLTV 1 600           - 

2 880 041   3 071 332    

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

Hordaland Idrettskrets

Lønn fast ansatte 5 449 089   5 443 593    

Pensjon, forsikringer 174 817      315 650        

Utgifter HMS 3 270           2 125            

Andre ytelser 66 920         66 256          

Honorarer 178 297      417 300        

Lønn Selvstendig næringsdrivende 543 512      303 433        

6 415 906   6 548 357    

Olympiatoppen Vest Norge

Lønn fast ansatte 1 910 095   1 431 743    

Pensjon, forikringer 55 083         23 466          

Andre ytelser 81 558         75 550          

Honorarer 43 700         39 551          

Lønn Selvstendig næringsdrivende 2 912 779   2 312 738    

5 003 215   3 883 047    

Totalt 11 419 121 10 431 404  

Herav vedrørende Drift Toppidrettslinjen 2 824 986   2 604 446    

Antall ansatte Hordaland idrettskrets 10 10

Antall sysselsatte årsverk 9,2 9,2

Antall ansatte Olympiatoppen Vest-Norge 4 4

Antall sysselsatte årsverk 3,5 3,5

Totalt antall ansatte 14,0 14

Totalt antall sysselsatte årsverk 12,7 12,7

Ytelse til ledende personer

Lønn Organisasjonssjef 691 371      668 771        

Annen godtgjørelse 11 032         13 118          

Det er ikke ytet lån eller stillet sikkerhet for ledende ansatte eller idrettskretsstyret

Revisjon

Godtgjørelse til revisor (eks.mva)

Lovpålagt revisjon 50 500         59 100          

Attestasjoner 19 000         14 800          

Bistand regnskap - - 

69 500         73 900          
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NOTE 5 - AVSKRIVNINGER - VARIGE DRIFTSMIDLER

Hordaland idrettskrets har kjøpt inn lydanlegg til møtelokalene og oppgradert kjøkkenet. 

Disse investeringene avskrives i takt med leiekontrakten som er på 5 år.

Bokført verdi 31.12.2014 122696

Tilgang 2015 0

Anskaffelsesverdi 31.12.2015 122696

Avskrivninger 31.12.2015 49078

Bokført verdi 31.12.2015 73618

Årets ordinære avskrivning 24539

Olympiatoppen Vest-Norge har investert i ombygging av lokaler, 

disse investeringene avskrives i henhold til leiekontrakts varighet.

Bokført vedri 31.12.2014 130000

Tilgang  2015 0

Anskaffelsesverdi 31.12.2015 130000

Avskrivninger 31.12.2015 52000

Bokført verdi 31.12.2015 78000

Årets ordinære avskrivning 26000

Olympiatoppen Vest-Norge har investert i testutstyr til bruk i 

toppidrettsundervisningen som forventes å ha en levetid på 3 år.

Bokført verdi 31.12.2014 168638

Tilgang 2015 0

Anskaffelsesverdi 31.12.2015 168638

Avskrivninger 31.12.2015 112425

Bokført verdi 31.12.2015 56213

Årets ordinære avskrivning 56213

NOTE 6 - DRIFT IDRETTENS HUS

Leie lokaler, offentlige avgifter 1 578 914   1 558 596    

Strøm, renhold, kopi og budtjeneste etc. 681 237      717 648        

Telefon 79 421         100 015        

Porto 122 785      170 478        

2 462 357   2 546 737    
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NOTE 7 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD HIK

Kontorkostnader 136 149      205 677        

IT / kommunikasjon 315 986      301 276        

Reise og opphold 1 271 962   1 274 848    

Andre kostnader 569 415      653 856        

2 293 512   2 435 656    

NOTE 8 - DRIFT "TOPPIDRETTSLINJEN"

Olympiatoppen Vest-Norge er involvert i inntaket av utøvere og lager planer i forhold til 

fellesopplegg i trening, teori, samlinger, tester osv. Virksomheten finansieres gjennom

Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, og tilskuddet brukes i all hovedsak til lønn

trenere og innkjøp av nødvendig utstyr.

Lønn og honorar, jfr. note 4 2 824 986 2 484 446    

Driftskostnader 710 600      980 908        

Reise og opphold Treningsleir og adm. 735 191      831 244        

Drift Toppidrettslinjen Voss 2 427 500   2 427 500    

Trenerutgifter via særkretser og idrettslag 910 140      800 210        

7 608 417   7 524 308    

NOTE 9 - EGENKAPITAL

Annen Annen Sum 

egenkapital egenkapital Egenkapital

HIK OLTV

Egenkapital 01.01.2015 4 103 744   2 288 881       6 392 625    

Årets resultat til annen egenkapital 143 970      648 489          792 459        

EGENKAPITAL 31.12.2015 4 247 714   2 937 370       7 185 084    

NOTE 10 - BUNDET BANKINNSKUDD

Av likvide midler pr. 31.12.15 på kr 8.951.789 utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 37.607.
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NOTE 11 - ANDRE AVSETNINGER HIK

Motatte tilskudd overført til neste år.

Tilskudd halleie Hordaland Fylkeskommune 372 662      305 112        

Tilskudd AktiVane - 90 000          

Tilskudd Ungdomsløftet 275 236      212 079        

Tilskudd treningskontakter 255 904      387 058        

Tilskudd idrett og skole - 72 650          

Tilskudd integrering 370 000      330 000        

Gullegget Premie - 22 054          

Tilskudd anti doping - 78 532          

Tilskudd funksjonshemmede - 10 000          

Tilskudd Folkehelse NIF - 40 000          

Tilskudd SLT midler - 30 000          

NIF innsalg klubbutvikling 16 667         - 

NIF fakkelstafetten YOG 2016 32 781         - 

Diverse tilskudd 56 392         50 820          

1 379 642   1 628 305    

NOTE 12 - ANDRE AVSETNINGER OLTV

Motatte tilskudd overført til neste år.

Forum Toppidrett - 16 751          

Toppidrettslinjen 606 292      470 063        

Paralympics 25 278         - 

Test / veiledning - - 

Talentgruppen 94 883         44 105          

Ernæring 2 667           5 345            

729 120      536 264        

NOTE 13 - LEIEAVTALE BRANN STADION AS

Hordaland idrettskrets har en leieavtale med Brann Stadion AS om å leie kontorer i Frydenbø-

tribunen på Brann Stadion frem til 2019, med opsjon på 5 nye år. Hordaland idrettskrets har

fremleieavtale med 10 særkretser, 3 særforbund og Idrettsrådet i Bergen, som følger de samme

leieperioder som HIK har med eier Brann Stadion AS. Olympiatoppen Vest-Norge og 

NIF - Utviklingsavdelingen (Idrett for funksjonshemmede) er også leietakere her.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Offentlige tilskudd 2 -9636015 -9585742
Prosjekttilskudd 2 -437491 -1723509
Inntekter Idrettens Hus -1703717 -1720358
Andre driftsinntekter 1 -1982281 -1882801
Sum driftsinntekter -13759504 -14912411

Tilskudd 3 2427301 2973286
Varekostnader 56110 25056
Lønnskostnader m.m 4 6415906 6882683
Ordinære avskrivninger 5 24539 24539
Drift Idrettens Hus 6,13 2462357 2546737
Annen driftskostnad 7,8 2293512 2435656
Sum Driftskostnader 13679725 14887957

Driftsresultat -79779 -24454

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -79067 -185567
Finanskostnader 14876 12236
Resultat av finansposter -64191 -173331

Årsresultat -143970 -197785

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 143970 197785
Sum overføringer 143970 197785

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Hordaland idrettskrets
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Offentlige tilskudd 2 -9102551 -8973434
Prosjekttilskudd 2 -100000 -100000
Tilskudd fra egne org.ledd -1582701 -1392164
Andre driftsinntekter 1 -596826 -545515
Sum driftsinntekter -11382077 -11011113

Tilskudd 3 620440 275210
Varekostnader 69099 67806
Lønnskostnader m.m 4 5003215 4555840
Ordinære avskrivninger 5 82213 82213
Annen driftskostnad 5,7,8 5004916 5601385
Sum Driftskostnader 10779882 10582454

Driftsresultat -602195 -428659

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -46645 -104190
Finanskostnader 351 183
Resultat av finansposter -46294 -104007

Årsresultat -648489 -532666

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 648489 532666
Sum overføringer 648489 532666

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Olympiatoppen Vest
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Årsberetning for 2014

for

Hordaland Idrettskrets

Regnskapet for driftsåret 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for

ideelle organisasjoner.

Hordaland idrettskrets (HIK) er fellesorgan for all organisert idrett innen Hordaland fylke, og har sitt

hovedkontor på Idrettens Hus i Bergen. HIK's formål er å legge til rette for sunn og god aktivitet i

idrettslagene, og gjennom dette arbeide for å bedre folks helse og trivsel. 25 idrettsråd, 53

særidretter med 824 ordinære idrettslag og 312 bedriftsidrettslag sorterer under HIK.

HIK's aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Norges

idrettsforbund og eksterne inntekter der prosjektmidler utgjør en betydelig andel. Midlene

anvendes i idrettskretsens arbeid i fylket innenfor aktivitetsområder som er definert som strategiske

for bidragsyterne. Deler av tilskuddet anvendes også til å opprettholde en administrativ kompetanse

på, og drift av, Idrettens Hus, og som direkte tilskudd til de enkelte særkretsene. Forutsetningene for

fortsatt drift er således til stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning.

Olympiatoppen Vest (OLTV) er et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet, som

rapporterer økonomisk til Hordaland idrettskrets. OLTV arbeider gjennom samlinger og

utviklingsprogram for å øke kompetansen til trenerne for morgendagens og dagens topputøvere.

OLTV skal skape utviklingsmiljø for unge lovende utøvere blant annet gjennom samarbeid med

videregående skole og høgskole. Sammen med særkretsene og særidrettene i regionen skal OLTV

gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø bidra til at Vestlandet får enda flere

og bedre toppidrettsutøvere.

Pr.31.12.2014 hadde HIK 10 ansatte med 9,2 årsverk og OLTV hadde 4 ansatte med 3,5 årsverk.

Utover dette leier en inn kompetanse etter behov.

Idrettskretsens arbeid i 2014 har vært preget av stor kursaktivitet mot våre klubber og idrettsråd.

Dette har vært i tråd med de tilskudd som vi har fått fra NIF (kompetansemidler). Også i 2014 ble

kretsen tildelt betydelige prosjektmidler til å videreutvikle prosjektene «Idrett og Skole» og

«Treningskontakter»

Idrettskretsens totale driftsresultat for 2014 var kr. 730 450 som tillegges egenkapitalen, herav

utgjorde resultatet i OLTV kr. 532 665.

Arbeidsmiljøet er godt, tilpasninger til arbeidssituasjonen vurderes og reguleres løpende til beste for

organisasjonen. Idrettskretsen ble i 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Den årlige

undersøkelsen av de psykososiale arbeidsmiljø viser en positiv utvikling. Sykefraværet i

idrettskretsen var i 2014 på 2,5%. Gjennom NIF er kretsen med i IA-avtalen (Inkluderende

Arbeidsliv). Det har ikke vært ulykker eller skader på personer eller materiell i 2014.
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Idrettskretsen har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling, og arbeider med det for øye
at der ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Idrettskretsen arbeider aktivt for likestilling i våre underliggende organisasjonsledds styrende
organer. I eget styre på 6 medlemmer er 3 kvinner og 3 menn. I tillegg er det 1 vararepresentant av
hvert kjønn.

Idrettskretsen har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved
utsendelser bevisst på å begrense forurensingen av det ytre miljø.

Det har ikke inntrådt forhold etter utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av
regnskapet.

Bergen, 23. mars 2015

nsen Ruth Grun

Nestleder

(\G~rnn H. Knudsen

Styremedlem

~

Terje Valen

Styremedlem

,4
Gunn Berit L. Aarvik

Styremedlem

2
jørn Ove Myking

Styremedlem
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Årsberetning for 2015

for

Hordaland idrettskrets

Regnskapet for driftsåret 2015 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner.

Hordaland idrettskrets (HIK) er fellesorgan for all organisert idrett innen Hordaland fylke, og har sitt
hovedkontor på Idrettens Hus i Bergen. HIKs formål er å legge til rette for sunn og god aktivitet i
idrettslagene, og gjennom dette arbeide for å bedre folks helse og trivsel. 25 idrettsråd, 53
særidretter med 824 ordinære idrettslag og 266 bedriftsidrettslag sorterer under HIK.

HIKs aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Norges
idrettsforbund og eksterne inntekter der prosjektmidler utgjør en betydelig andel. Midlene
anvendes i idrettskretsens arbeid i fylket innenfor aktivitetsområder som er definert som strategiske
for bidragsyterne. Deler av tilskuddet anvendes også til å opprettholde en administrativ kompetanse
på, og drift av, Idrettens Hus, og som direkte tilskudd til de enkelte særkretsene. Forutsetningene for
fortsatt drift er således til stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning.

Olympiatoppen Vest (OLTV) er et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet, som
rapporterer økonomisk til Hordaland idrettskrets. OLTV arbeider gjennom samlinger og
utviklingsprogram for å øke kompetansen til trenerne for morgendagens og dagens topputøvere.
OLTV skal skape utviklingsmiljø for unge lovende utøvere blant annet gjennom samarbeid med
videregående skole og høgskole. Sammen med særkretsene og særidrettene i regionen skal OLTV
gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø bidra til at Vestlandet får enda flere
og bedre toppidrettsutøvere.

Pr.31.12.2015 hadde HIK 10 ansatte med 9,2 årsverk og OLTV hadde 4 ansatte med 3,5 årsverk.

Utover dette leier en inn kompetanse etter behov.

Også i 2015 ble kretsen tildelt betydelige prosjektmidler til å videreutvikle prosjektene «Idrett og
Skole» og «Inkludering flerkulturelle»

Idrettskretsens totale driftsresultat for 2015 var kr. 792 459 som tillegges egenkapitalen, herav
utgjorde resultatet i OLTV kr. 648 489.

Arbeidsmiljøet er godt, tilpasninger til arbeidssituasjonen vurderes og reguleres løpende til beste for
organisasjonen. Idrettskretsen ble i 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Den årlige

undersøkelsen av de psykososiale arbeidsmiljø viser en positiv utvikling. Sykefraværet i

idrettskretsen var i 2015 på 2,2%. Gjennom NIF er kretsen med i IA-avtalen (Inkluderende
Arbeidsliv). Det har ikke vært ulykker eller skader på personer eller materiell i 2015.
Idrettskretsen har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling, og arbeider med det for øye

at der ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.
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Idrettskretsen arbeider aktivt for likestilling i våre underliggende organisasjonsledds styrende

organer. I eget styre på 6 medlemmer er 3 kvinner og 3 menn. I tillegg er det 1 vararepresentant av
hvert kjønn.

Idrettskretsen har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved
utsendelser bevisst på å begrense forurensingen av det ytre miljø.

Det har ikke inntrådt forhold etter utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av
regnskapet.

Bergen, 22. februar 2016

Ruth Grung l Terje Valen

Nestleder Styremedlem

unn H Knudsen

Styremedlem

Bjørn Ove Myking

Styremedlem

44, tt

Gunn Berit L. Aarvik

Styremedlem
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ADVISOR REVISJON AS
Medjern i Den norske Revisorforening

Til styret i
Hordaland Idrettskrets

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Hordaland Idrettskrets som viser et overskudd på
kr. 730 451,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og ledelsens ansvar for årsregnskapet
Styret og ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge,
og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk
i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene
og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse
av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening
om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den
samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Hordaland Idrettskrets per 31. desember
2014 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Postboks 30 Søreidgrend Besøksadresse: Ytrebygdveien 37 Tlf: 55 98 19 07 post@advisorrevisjon.no NO 988 727 571 MVA
5895 Bergen 5251 Soreidgrend Faks: 55 91 14 00 www.advisorrevisjon.no Bank: 9525.05.3182721



ADVISOR REVISJON AS

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og
forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi
har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av
historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, den 24. mars 2015
Advisor Revisjon AS

An Mari M. Juvik
Statsautorisert revisor
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I

HORDALAND IDRETTSKRETS FOR 2014

I henhold til NIFS lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget.

Det har vært avholdt ett møte i kontrollkomiteen i 2014.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at

idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,

samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger

fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne

økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og

delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen

skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og

utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå, og har

gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle opplysninger

fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det fremlagte årsregnskapet.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2014 og det styrebehandlede

årsregnskapet for 2014. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med

regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2014, og revisor har

avgitt «ren» beretning.

Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av

årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og

budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. Det materialet

kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger utover det som

fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2014 godkjennes

av idrettskretstinget.

Dato: 27.05.2015

\(--)Q,C
Marit Pedersen

Side 1 av 1

Svein Brunvatne
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I

HORDALAND IDRETTSKRETS FOR 2015

I henhold til NIFS lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget.

Det har vært avholdt ett møte i kontrollkomiteen i 2015.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at

idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,

samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger

fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne

økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og

delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen

skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og

utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå, og har

gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle opplysninger

fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det fremlagte årsregnskapet.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2015 og det styrebehandlede

årsregnskapet for 2015. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med

regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2015, og revisor har

avgitt «ren» beretning.

Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av

årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og

budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. Det materialet

kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger utover det som

fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2015 godkjennes

av idrettskretstinget.

Dato: 23.02.2016

\U;
Marit Pedersen

Side 1 av 1

Svein Brunvatne
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SAK 6 FORSLAG TIL HIK TINGET 

Forslag 1 

Lovendringsforslag § 15  – Medlem og varamedlem i styret under 26 år. 

Forslagsstiller: Styret 

Begrunnelse: Norges idrettsforbund sitt styre består av minst ett medlem som skal være 
under 26 år ved valget. 
Det foreslås nå å lovfeste at et gitt antall personer i idrettskretsens styre i 
fremtiden skal være under 26 år.  

Selv om det med dagens ordlyd er fullt mulig å velge flere ungdommer inn i 
idrettskretsens styre, er det ønskelig å sende et signal om viktigheten med 
ungdom i styret ved å ta dette inn som en del av idrettskretsens lov. Det er ikke 
ønskelig å utvide antall styremedlemmer totalt sett. 

Forslag til vedtak: Minst ett medlem av styret og minst ett varamedlem skal ved valget 
være under 26 år. Dette vil få virkning fra valget ved kretstinget i 2018. 

Forslag 2 

Lovendringsforslag § 15 – Ny lov for Hordaland idrettskrets 

Forslagsstiller: Styret 

Begrunnelse: På Idrettstinget i 2015 ble det vedtatt flere endringer av NIFs lov. Etter 
idrettstinget har Idrettsstyret vedtatt nye lovnormer i tråd med 
endringene i NIFs lov. Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar 
med NIFs regelverk. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et 
minimum av det idrettskretsen skal ha i sin egen lov. 

Forslag til ny lov for Hordaland idrettskrets er identisk med lovnorm 
for idrettskretser, med unntak av disse tre forhold: 
- § 12-1: Idrettskretstinget skal holdes innen utgangen av mai måned.
- § 13-1: Representasjon
- § 15: Ungdom i styret (forutsatt at dette blir vedtatt)

Forslag til vedtak:  Hordaland idrettskrets lov, basert på NIFs gjeldende lovnorm for 
idrettskretser, godkjennes. Loven skal sendes Norges idrettsforbund til 
godkjenning. 

Forslag 3 

Fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 
lovnorm for idrettskretser 
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Forslagsstiller: Styret 

Begrunnelse:  Av NIFs lovnorm for idrettskretser § 15, fotnote 9, kommer det frem at 
tinget bør gi kretsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med 
fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettskretser. 

Forslag til vedtak: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppdatere 
idrettskretsens lov i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk 
og lovnorm for idrettskretser. 
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LOV FOR HORDALAND IDRETTSKRETS 

Stiftet 1919 
Vedtatt av idrettskretstinget 9. april 2016 med senere endringer, godkjent av NIF 
[dato]. 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett
ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig
forskjellsbehandling. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ
og samfunn.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§ 2  Organisasjon

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.

(2) Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner
tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

innen idrettskretsens grenser.

(3) Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for
idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov.

§ 3  Oppgaver

(1) Idrettskretsen skal arbeide med:
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen,

regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og
bedre idrettslagenes rammevilkår.

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og
idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og
verdiskaping.

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig
idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering.

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 4  Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det
ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to
personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med
bestemmelsen, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut
innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité
mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille
bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter
som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder
å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad
om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan
kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag i idrettskretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte
eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 15.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i
idrettskretsen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3) Forslagsrett:

a) Styret i idrettskretsen har forslagsrett til og på idrettskretstinget.

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til
idrettskretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på
idrettskretstinget.

1 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 
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c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 13 (2), har forslagsrett til
idrettskretstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
idrettskretstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:2

a) Revisor har talerett på idrettskretsting i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

b) Representant fra NIF har talerett på idrettskretsting

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og
oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd.
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er som er
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til
å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med
tilknytning til idrettskretsen 

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende
en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre,
råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme
gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som

2 Idrettskretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
3 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 
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får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som
har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret
i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av
en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettskretsen.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den
tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller
partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige
interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål

4 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 
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om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av 
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved
skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle
medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av
medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes
etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne
høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og organisasjonssjef/generalsekretær skal klart fremgå av
vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11  Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7

5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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(2) Idrettskretsen skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en
kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer
i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På idrettskretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle
hovedposter i resultatregnskapet, og et langtidsbudsjett på minst to år. Styret
fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis
hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i
perioden mellom tingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke
vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte
budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige
styremedlemmer. Dersom idrettskretsen har organisasjonssjef/
generalsekretær, skal også vedkommende signere.

(6) Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
Idrettskretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra
idrettskretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettskretsens størrelse eller virksomhet, skal vedtas av
idrettskretstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 12 Idrettskretstinget

(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og
etter Idrettstinget innen utgangen av mai måned. Tingperioden er to år.

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til
de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til
at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på
annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelige senest én måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget
må være sendt til styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og
andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig
senest én måned før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det
er saker som ikke kan behandles.
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(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og
bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig
eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 13  Representasjon på idrettskretstinget

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a) Idrettskretsens styre
b) Representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være

representert.

75 representanter fra idrettsrådene
75 representanter fra særkretsene
Særforbund som ikke har representasjon på kretstinget gjennom
ordningen for særkretser kan etter søknad bli representert på
samme måte som særkretser (regioner) som strekker seg over
mer enn ett fylke. Søknaden rettes til kretsstyret senest innen
utgangen av året før tinget holdes. Dette endrer ikke at maksimalt
antall representanter for særkretsene skal være 75.

(2) Videre møter uten stemmerett:8

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller
styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.

(3) Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett.

(4) Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre.
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og
vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter
kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget.
Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter
fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.

(5) Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter
som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 14 Ledelse av idrettskretstinget

Idrettskretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å 
være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

8 De idrettskretser som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer». 
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§ 15  Idrettskretstingets oppgaver

Idrettskretstinget skal: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
6. Behandle forslag og saker.9

7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for

kretsen
9. Foreta følgende valg:10

a)  Leder og nestleder.
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Minst ett medlem av styret skal ved valget være 26 år eller yngre.
Minst ett av varamedlemmene skal ved valget være 26 år eller yngre.
c)  Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget.11

e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste
idrettskretsting.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter 
bestemmelsen i § 16. 

§ 16  Stemmegivning på idrettskretstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har
mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal
stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt,
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i

9 Tinget bør gi kretsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 
lovnorm for idrettskretser. 
10 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på idrettskretstinget. Idrettskretstinget kan i tillegg velge 
andre tillitsvalgte det er behov for.  
11 Eventuelt kan idrettskretstinget gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget.  
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første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 
Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning 
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning.  

§ 17  Ekstraordinært idrettskretsting

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst én
måneds varsel etter:

a) Vedtak av idrettskretsting.

b) Vedtak av idrettskretsstyret.

c) Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting
representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigete.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller
annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal
være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4) Et ekstraordinært idrettskretsting er vedtaksført med det antall godkjente
representanter som møter.

(5) Et ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære idrettskretstinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget
hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandle.

§ 18 Møter/fellesmøter

Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer 
selv arrangementsformen. 

§ 19 Idrettskretsens styre

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet
mellom tingene.

(2) Styret skal:
a) iverksette idrettskretstingets og NIFs vedtak og bestemmelser,
b) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,

37



c) påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på idrettskretstinget eller av
overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettskretsen
har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring,

d) arbeide med saker som er nevnt i § 3,
e) oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for

disse,
f) oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1.

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av
styremedlemmene forlanger det.

§ 20  Organisasjonssjefen

(1) Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig
for alle administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og
setter i verk de vedtak som er truffet av idrettskretsstyret.

(2) Organisasjonssjefen har tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, i
idrettskretsstyret og arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.

§ 21  Faste komiteer

(1) Kontrollkomité

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens midler er anvendt i henhold til
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte
økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og
beslutninger fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre
forsikre seg om at idrettskretsens interne økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig.

b) Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og
at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for
idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling,
forvaltning og drift.

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige
styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra
den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den
engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi
beretninger til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsens anliggender for øvrig,
herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets
arbeid/beretning.
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e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For
øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og
rapportere gjennom nummererte rapporter til idrettskretsens styre og
revisor.

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle
revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner
det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende
revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av
kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske
konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2) Valgkomité

Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra
styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som
skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv,
plikter å tre ut av valgkomiteen.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og § 11-3 
flg.  

§ 23 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettskretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret
eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de
bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir
fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 23 og 24 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 24  Oppløsning

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av 
idrettskretsen tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 
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SAK 7 LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT. Langtidsplan se eget dokument

Driftsinntekter og driftskostnader 2016 2017

Offentlige tilskudd -9 194 000 -9 100 000

Prosjekttilskudd -635 000 -640 000 

Inntekter Idrettens Hus -1 754 000 -1 800 000

Andre driftsinntekter -2 055 000 -2 100 000

Sum driftsinntekter -13 638 000 -13 640 000 

Tilskudd 2 395 000           2 400 000           

Varekostnader 59 000 60 000 

Lønnskostnader m.m 6 720 900           6 700 000           

Ordinære avskrivninger 24 539 24 539 

Drift Idrettens Hus 2 453 300           2 500 000           

Annen driftskostnad 2 105 000           2 200 000           

Sum Driftskostnader 13 757 739         13 884 539         

Driftsresultat 119 739              244 539              

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter -100 000 -120 000 

Finanskostnader 25 000 25 000 

Resultat av finansposter -75 000 -95 000 

Årsresultat 44 739                 149 539              

Langtidsbudsjett 2016-2017
Avdelingsregnskap Hordaland idrettskrets

40



Driftsinntekter og driftskostnader 2016 2017

Offentlige tilskudd -9 441 378 -9 600 000

Prosjekttilskudd -100 000 -100 000 

Tilskudd fra egne org.ledd -1 682 000 -1 650 000

Andre driftsinntekter -450 000 -450 000 

Sum driftsinntekter -11 673 378 -11 800 000 

Tilskudd 727 000 730 000 

Varekostnader 85 500 100 000 

Lønnskostnader m.m 5 852 000           6 000 000           

Ordinære avskrivninger 82 300 26 000 

Annen driftskostnad 5 444 700           5 600 000           

Sum Driftskostnader 12 191 500         12 456 000         

Driftsresultat 518 122 656 000 

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter - - 

Finanskostnader - - 

Resultat av finansposter - - 

Årsresultat 518 122 656 000 

Langtidsbudsjett 2016-2017

Avdelingsregnskap Olympiatoppen Vest
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TILSETTING AV REVISORSAK 8 

Kretsstyrets forslag: 

Advisor Revisjon AS ved statsautorisert revisor Ann-Mari M. Juvik tilsettes som revisor 
for Hordaland idrettskrets for 2016-2018. 

Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 

SAK 9 VALG

Foreta følgende valg: 

• Idrettskretsens og ISF-Hordalands styre bestående av leder, nestleder og 4
medlemmer med 2 varamedlemmer

• Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
• Representanter til eventuelt ekstraordinært Idrettsting
• Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste

idrettskretsting
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Valgkomitfens forslag

Styret for HordalaDd IK 2016-2018

l,eder:
Helge Iohnsen

Nesdeder:
Gunn Berit Lunde Aarvik

StJ.remedlemmer':
Gunn Halvorsen Knudsen
Bjtrn Ove Myking
Gjertrud ostervold Toft
Robert Andr€ Teikari

Varamedlemmer:

Steinar Kvinge

Valgkomit6en arbeider videre med I finne ett varamedlern, fominnsvis en ungdobskandidat

KonFollkomlt6 HIK

Medlemr
Sveln Brunvatre

Medlem:
Marit Pedersen

Varamedlem:

Terje Valen

Valgkomit6en arbeider videre med e finne ett varamedlem.

Belinda Teikari var inhabil og tradte ut av valSkomitden under arbeidet med innstillingel av
Robert Andre Teikad som styremedlem.

Ask y/Sveio 3. Mars 2016

Oddvar Johan lenseri Belinda Teikari (medlem) Tore-Christian Gielsvik (medlem)
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Personalia på kandidater til kretsstyret 

Leder Helge Johnsen (gjenvalg) 
Adresse: Postboks 125, 5326 Ask 
Født: 1946 
Klubb: Ask Fotball 

Stilling/yrke: Overingeniør Universitetet i Bergen 

Bakgrunn idrett: 
• Leder Ask Fotball 1988 – 1996
• Leder Idrettsrådet på Askøy 1996 – 2004
• Styremedlem Idrettsrådet på Askøy 2004 – 2009
• Styremedlem i Hordaland idrettskrets 2004 – 2008
• Nestleder Hordaland idrettskrets 2008 – 2014
• Kretsleder Hordaland idrettskrets 2014 - 2016

Bakgrunn politisk virksomhet: 
• Ingen

Nestleder Gunn Berit Lunde Aarvik (ny som nestleder) 
Adresse: Neståsvegen 46, 5708 Voss 
Født: 1954 
Klubb: Bulken IL 

Stilling/yrke: Administrasjonsleder Voss vgs 

Bakgrunn idrett: 
• Styremedlem Bulken Idrottslag 1980-1997
• Leder Bulken Idrottslag 2004 - dd
• Norges Skiforbund, styremedlem 1997-2003.
• Norges Skiforbund, nestleder Appellkomiteen 2003-2012
• Styreleder Voss Idrettshall 2000 - 2008
• Norges Skiforbund, leder i Appellkomiteen 2012-2014
• Hordaland Skikrets, langrennutvalget 2004-2008
• Varamedlem Hordaland idrettskrets 2012 – 2014
• Styremedlem Hordaland idrettskrets 2014 – 2016
• Styremedlem Hordaland Skikrets 2012 - dd

Bakgrunn politisk virksomhet: 
• Styremedlem, gruppeleder Voss Arbeiderparti 1996-2011
• Ordfører Voss kommune 2007 - 2011
• Voss kommunestyre 1995-2011
• Hordaland fylkesting 2015 - dd
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Styremedlem  Gunn H. Knudsen (gjenvalg) 
Adresse: Storingavika 88, 5174 Mathopen 
Født:   1957 
Klubb :  Mathopen IL 

Stilling/yrke: Fagkoordinator idrettsfag og kontaktlærer idrettsfag ved Sotra vgs. avd. Sund 

Bakgrunn idrett: 
• Ulike tillitsverv på klubbnivå
• Trener kretslag håndball
• Drevet Idrettsskolen i Mathopen IL
• Styremedlem Idrettsrådet i Bergen 2000 - 2008
• Leder Idrettsrådet i Bergen 2008 – 2010
• Styremedlem Hordaland idrettskrets 2006 – 2016 

Bakgrunn politisk virksomhet: 
• Ingen

Styremedlem Bjørn Ove Myking (gjenvalg) 
Adresse: 5937 Bøvågen 
Født:   1951 
Klubb:   Hordabø IL 

Stilling/yrke: Driftsøkonom 

Bakgrunn idrett:  
• Leder Hordabø IL (15 år)
• Leder i Radøy IR 2000 - dd
• Varamedlem i Hordaland idrettskrets 2010 – 2012
• Styremedlem i Hordaland idrettskrets 2012 – 2016

Bakgrunn politisk virksomhet: 
• Kommunestyremedlem i Radøy kommune
• Kontrollutvalg i Radøy kommune

Styremedlem  Gjertrud Østervold Toft (ny som styremedlem) 
Adresse: 
Født:  
Klubb:  

Steinsland, 5379 Steinsland 
1987 
Sund Sportsklubb 

Stilling/yrke: Kontaktlærer Sund ungdomsskole 

Bakgrunn idrett: 
• Leder av Hald FK 2011-2012
• Styremedlem i Hald FK 2008 – 2011
• Ungdomsrepresentant i Sund idrettsråd 2007 – 2013
• Leder av Sund idrettsråd 2013 - dd
• Valgkomitè i Hordaland Fotballkrets 2011-2013
• Lederutvalg i Hordaland Fotballkrets 2008 – 2013
• Styremedlem Sund Sportsklubb 2012 – dd
• Klubbutvikler/kursholder Hordaland idrettskrets
• Styremedlem i Sund IL
• Varamedlem Hordaland idrettskrets 2014 - 2016

Politisk virksomhet: 
• Ingen
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Styremedlem Robert André Teikari (ny) 
Adresse: Fantoftveien 26, 5575 Fantoft 
Født:  1996 
Klubb:  Sveio Karateklubb 

Stilling/yrke: Student 

Bakgrunn idrett: 
• Utøver Sveio Fotballklubb 2002 - 2011
• Utøver Sveio Karateklubb 2005 - 2014
• Instruktør Sveio Karateklubb 2009 - 2014
• Dommer Sveio Karateklubb 2012 – 2016
• Lederkurs for Ungdom 2011

Politisk virksomhet: 
• Ingen

Varamedlem Steinar Kvinge (gjenvalg) 
Adresse: Kronstadveien 5, 5053 Bergen 
Født:   1945 
Klubb:   Årstad IL 

Stilling/yrke: Pensjonist 

Bakgrunn idrett:  
• Fotballdommer 1967 - 1968
• Leder i ishockeygruppen Årstad IL 1968-1969
• Styremedlem i idrettsrådet i Bergen 1983
• Ulike verv i ulike komitéer i Hordaland Håndballkrets
• Leder i håndballgruppen i Årstad IL 1969 - dd
• Leder i Årstad IL 2013 - dd
• Varamedlem Hordaland idrettskrets 2014 - 2016

Bakgrunn politisk virksomhet: 
• Ingen

Varamedlem 

Valgkomitéen arbeider videre med å finne ett varamedlem. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL EVT. EKSTRAORDINÆRT 
IDRETTSTING I PERIODEN 

Styrets forslag: 
Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til evt. ekstraordinært Idrettsting i perioden. 

VALGKOMITÉ 

Styrets forslag til valgkomité for neste idrettskretsting: 

Leder  Tore-Christian Gjelsvik Askøy Fotballklubb 

Medlem Belinda Teikari Sveio Karateklubb 

Medlem  Lars Riis Ellingsen Tertnes Håndball 

Varamedlem Liv Nyheim Kilen  Strandvik IL 
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