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Deltakerliste

Nr. Organisasjon Navn

Representanter

1 Austrheim idrettsråd Asbjørn Brandtun
2 Idrettsrådet i Askøy Elin Karlsen Haug
3 Idrettsrådet i Askøy Karl Frode Karlsen
4 Idrettsrådet i Bergen Anne K. Botnevik
5 ldrettsrådet i Bergen Gunnar W. Ramsdal
6 ldrettsrådet i Bergen Leila Rossow
7 ldrettsrådet i Bergen Kolfinna Magnusdottir
8 ldrettsrådet i Bergen Silje Sletten
9 ldrettsrådet i Bergen Svein-Ivar Lillehaug
10 ldrettsrådet i Bergen Sverre Solheim
1 1 Idrettsrådet i Bergen Trond Erik Mikkelsen
12 Lindås idrettsråd Heidi Bjørge
14 Masfjorden idrettsråd John Torsvik
15 Meland idrettsråd Stein Ove Haugen
16 Odda idrettsråd Arnfinn Førsund
17 Stord idrettsråd Birger Grov
18 Stord idrettsråd Ole Severin Nesse
19 Stord idrettsråd Tone Nygård
20 Sveio idrettsråd Anne Beth Økland
21 Sveio idrettsråd John Kristian Økland
22 Ullensvang idrettsråd Isak Reisæter
23 Voss idrottsråd Asle Bergstrøm
24 Voss idrottsråd Gunn Marit Bergstrøm
26 Hordaland Friidrettskrets An-Magritt Hasås
27 Hordaland Friidrettskrets Helge Orbekk
28 Hordaland Friidrettskrets Marta Rongved Dixon
29 Hordaland Gymnastikk og Turnkrets Frid Sage
30 Hordaland Gymnastikk og Turnkrets Lars Garen
31 Hordaland Gymnastikk og Turnkrets Nikolai Myking
32 Hordaland Orienteringskrets Jan Haugland
33 Hordaland Seilkrets Harald Thomsen
34 Hordaland Skøytekrets Petter Bentsen
35 Hordaland Svømmekrets Marit Pedersen
36 Hordaland Volleyballregion Gunnar Nyhammer
37 Norges Basketballforbund Region Vest Jeanette Haveland Antoniazzi
38 Norges Basketballforbund Region Vest Trygve Helle
39 Norges Bordtennisforbund Region Vest Otto Hatlebakk
40 Norges Fotballforbund Hordaland Bjarne Øystein Graabræk
41 Norges Fotballforbund Hordaland Christian Ravnå
42 Norges Fotballforbund Hordaland Kristine Nygård Saltskår
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Nr. Organisasjon

Representanter

Navn

43 Norges Håndballforbund Region Vest Ane Grete Vik
45 Norges Håndballforbund Region Vest Trond Arnevik
46 Norges Håndballforbund Region Vest Vincent Mrimba
47 Norges Kampsportforbund Anette Strand
48 Norges Kampsportforbund Ingun Dybsland
49 Norges Kampsportforbund John Helge Hammersland
50 Norges Kampsportforbund Øyvind Andreassen
51 Hordaland idrettskrets Helge Johnsen
52 Hordaland idrettskrets Gunn H. Knudsen
53 Hordaland idrettskrets Bjørn Ove Myking
54 Hordaland idrettskrets Gunn Berit Lunde Aarvik
55 Hordaland idrettskrets Terje Valen
56 Hordaland idrettskrets Steinar Kvinge

Gjester

57 Hordaland fylkeskommune
Anne Gine Hestetun,
fylkesordfører

58 Bergen kommune Marte Mjøs Persen, ordfører
Bergen kommune Linda Lein, rådgiver for ordfører

59 Norges idrettsforbund Guri Ramtoft, styremedlem
60 Hordaland fylkeskommune Britt Karen Spjeld, fylkesidrettssjef
61 Bergen kommune Rune Titlestad, idrettsdirektør

Observatører

62 Bergen kommune Nina Øverberg
63 NFF Hordaland Mats Christian Mandt
64 Olympiatoppen Vest Pia Mørk Andreassen
65 Hordaland idrettskrets Knut Songve
66 Hordaland idrettskrets Grethe Hillestad
67 Hordaland idrettskrets Heidi Hatlen
68 Hordaland idrettskrets Anne-Kristine Aas
69 Hordaland idrettskrets Ole Nilsen
70 Hordaland idrettskrets Janne Landås
71 Sveio Karateklubb Robert-Andre Teikari

72 Valgkomite Oddvar Johan Jensen

73 Dirigent Knut Waage
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Helge Johnsen, styreleder i Hordaland idrettskrets (HIK), ønsket velkommen og presenterte
inviterte gjester og introduserte så danserne fra Hill Sportsdansere.

Hilsningstaler

Marte Mjøs Persen, Ordfører Bergen kommune
Idrett er så mye for mange. For meg er idrett folkehelse, samhold, fellesskap, frivillighet,
inkludering og ikke minst glede. Det er ikke åpenbart for alle hvor viktig idrett er for
folkehelse. Folkehelse er viktig for fellesskapet vårt. Helse gjør det enklere å leve gode og
lykkelige liv. Kun en av fem i den voksne befolkningen følger Folkehelseinstituttets
anbefaling om minst 30 min aktivitet pr. dag. Aktiviteten blant barn og ungdom før fylte 15 år
er høy, men den synker så drastisk for de over 15. Hordaland idrettskrets har hatt fokus på å
holde barn og unge i idretten. Det kommer frem av idrettsregistreringen.

Felleskap er viktig for alle mennesker i samfunnet. Dere skaper fellesskap i både stort og
smått. Gode idrettstilbud er med å skape godt fellesskap.
Den norske idrettsmodellen er skapt på frivillig arbeid. Frivilligheten er en av de viktigste
egenskapene vi har i samfunnet. Uten frivilligheten ville ikke Bergen kunne tilbudt et så rikt
og mangfoldig idrettstilbud. Det fine med frivillighet er at den gagner hele samfunnet og den
enkelte. Det å bidra med frivillig arbeid er viktig i seg selv. Idrett er også inkluderende.
Idrettslag gjør en innsats for inkludering. Idrettslagene er trygge og gode arenaer for
samfunnsutvikling og læring. Idretten har som mål å styrke inkluderingen av barn, unge og
voksne med flerkulturell bakgrunn. Alt dette får idretten til samtidig som det er gøy. Gleden er
det viktigste med idretten. Idrettsgleden er smittsomt. Og gleden av å mestere noe vi har
trent på lenge. Gullet betyr ikke like mye uten samhold, fellesskap og idrettsglede. Klarer en
alt på en gang så er det best. En oppnår best resultater om en klarer alt dette. Seieren ligger
i idrettsgleden selv.

Når idretten klarer å skape så mye gleder etc. må vi som politikere være med på laget. Vi må
sikre gode vilkår for idrett og frivillighet, også for den uorganiserte idretten. Vi skal unngå
avgifter og ordninger som gjør det vanskelig å organisere idrett. Jeg tror også at vi må tenke
mer helhetlig og mer flerbruk — kanskje en kan lære av hverandre. Bygge idrettsanlegg rundt
offentlige bygg.

Hordaland idrettskrets og alle dere er flinke til å knytte opp idretten mot idrettens verdier.
Dere er med å skape best mulige rammevilkår for idretten i Hordaland. Hordaland
idrettskrets har viktige støttefunksjoner til idrettslagene.

Jeg takker dere alle sammen, tusen takk for at dere er engasjerte og gir av tiden deres. Dere
skaper et bedre samfunn, et bedre Bergen ved å skape idrettsglede og fellesskap.

Anne Gine Hestetun, Fylkesordfører Hordaland fylkeskommune
Kjære dugnadsarbeidende idrettsvenner. Dette er et miljø jeg trives særdeles godt i.
Hordaland idrettskrets er den viktigste samarbeidspartneren for å realisere «Aktiv Kvar Dag».
Som paraplyorganisasjons representerer dere alle medlemskap i de ordinære idrettslagene
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og bedriftsidrettslagene i Hordaland. Det er et stort mangfold, 1,4 milliarder hvert år i frivillig
arbeid.

Jeg vil understreke viktigheten av at kommersielle aktører ikke får komme inn på
dugnadsarenaen. Idrettens visjon «Idrettsglede for alle» er ambisiøst. Idretten skaper trygge
oppvekstvilkår og fellesskap. Seminaret i går, som var en stor suksess, var et viktig bidrag.

Ungdoms OL på Lillehammer var et flott arrangement. Olympiatoppen Vest-Norge gjør er
solid arbeid. Olympiatoppen Vest-Norge er en avgjørende ressurs for toppidrettslinjen for
Hordaland fylkeskommune.

Det er en stor utfordring at mange ikke får vitnemål da de mangler karakter i kroppsøving.
Kan vi samarbeide på dette feltet? Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som
ung og som voksen. Samfunnet er organisert slik at hverdagsaktiviteten er redusert, men de
som trener de trener mer enn før.

Det å aktivisere nye grupper krever kompetanse som den frivillige idretten kanskje ikke har.
Vi må være kreative for å inkludere og kanskje skape flere lavterskeltilbud. Målet er å ivareta
fra lavterksel og helt til toppidrett.

Søknadene om spillemidler til anlegg fra 2015 viser et stort behov i Hordaland. Det er stor
investeringsvilje. I år var det 363 søknader fra 32 kommuner. 365 millioner kroner er samlet
godkjent søknadssum. Det er i gjennomsnitt 3,5 års ventetid for utbetaling av spillemidler.

Campus, vi ble invitert til AdO arena midt under valgkampen. Jeg er glad Tom Tvedt er
Idrettspresident. Vi i vårt nedslagsfelt bør klare det med alt det vi får til. Mitt budskap er at
dette skal vi få til. Vi må få på plass penger allerede i 2016 for å kunne begynne
planleggingen. Fremdriften er viktig. I første omgang satser vi ut fra det vi har på Årstad.

Jeg ønsker Hordaland idrettskrets lykke til med tinget. Jeg er sikker på at det gode
samarbeidet vil fortsette. Budsjettmidler skal gå til aktiv handling i stedet for reparering.
Sammen er vi sterke, vi har en kraft i oss som kan endre Bergen og Hordaland i rett retning.

Guri Ramtoft, Styremedlem Norges idrettsforbund
Det er hyggelig å være tilbake her i Bergen med og Hordaland idrettskrets og alle dere. En
av oppgavene jeg er tildelt er å følge opp Hordaland idrettskrets hvilket inkluderer alle dere i
salen. På vegne av Idrettsstyret vil jeg takke for invitasjonen. Jeg vet at dugnadsånden lever
i beste velgående i Hordaland, og jeg vet at dere har en velfungerende idrettskrets.

Idrettspolitisk dokument er styringsdokumentet som Idrettsstyret jobber etter. Innholdet i
Idrettspolitisk dokument skal vi gjennomføre i løpet av 4 år. Vi får ikke dette til uten dere i
denne salen. Vi skal finne verktøyet og dere må hjelpe oss å gjennomføre. Intensjonen er at
dette skal være et hjelpemiddel til dere alle der ute.

Pengestrømmen har vært mye diskutert i media. 56 % av pengestrømmen er
egenfinansiering. Vi er prisgitt gode kommuner og fylkeskommuner. NIF har innført ny
rammefordeling når det gjelder tilskudd til idrettskretsene. Hordaland idrettskrets kommer
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dårlig ut i denne modellen. Jeg vil sammen med Hordaland idrettskrets og med dere jobbe
for hvordan vi kan minske det gapet. Tilskuddet til klubbutvikling vil nå komme for
gjennomførte tiltak.

Politisk påvirkning, enerettsmodellen må bevares — må trenger vi alle dere ute for å jobbe for
enerettsmodellen sammen med oss, ellers står den norske idrettsmodellen i fare. Økende
antall medlemmer gir press på anlegg, uten anlegg kan vi ikke drive idrett.
Momskompensasjon, her må rammen følge søknadsgrunnlaget. Dere som bygger skal være
sikret å få igjen momsen — dere skal slippe å vente for å se om politikerne kommer med en
ekstrabevilgning.

Åpenhetsdebatt - Idrettsstyret har nedsatt et eget utvalg som skal utrede åpenhet.
Konsekvensene for alle organisasjonsledd må være kjent. NIF fordeler midlene nedover til
dere. Hvis alle må fremlegge reiseregninger vil dette krevet et enormt byråkrati. Ledermøtet
2016 i Oslo blir et viktig møte. Vi rapporterer 4 ganger i året på bruk av midler til
Kulturdepartementet.

NIF kan ikke være tilskuer til at andre kommersielle krefter overtar våre idrettsarrangement.
Vi skal sammen jobbe for å beskytte rene utøvere. Jeg er for nye idrettsgrener, men det skal
følge antidopingarbeidet.

Idrettens ungdomsår kom godt frem på seminaret i går kveld. Dere har mange flotte
ungdommer. Det var 3200 frivillige på ungdoms — OL. Det meldte seg over 8000 frivillige. Det
sier noe om at dugnadsånden lever i beste velgående i Norge. Fakkelstafetten var et flott
arrangement. NIF la merke til at Hordaland idrettskrets slipper til ungdommen og gir de
ansvar. Som for eksempel et så stort arrangement som fakkelstafetten. Oppfordrer salen til å
g i ungdom ansvar/oppgaver. Jeg hadde ikke overlevd en tinghelg selv, om jeg ikke hadde
kunnet lene meg på leder i Telemark idrettskrets. Det er viktig, jeg lært så mye om hvordan
ting fungerer. Ta gjerne med ungdommen som observatører på tinget da de en dag skal
overta.

Samordnet rapportering skal gjøre det enklere for dere.

Det er viktig for NIF at det er et godt samarbeid internt i organisasjonen. Det skal ikke være
langt fra NIF til dere. Vi jobber med at det skal være tettere samarbeid mellom
idrettskretsene og særforbundene. Idrettskretsene er gode på dette med samarbeid. Nå
jobbes det med dette på særforbundsnivå også. Vi jobber med flere møteplasser for
idrettskretser og særforbund i løpet av året. Det skal bli enklere å ta på seg et lederverv da
en skal få skolering. Viktig for oss i Idrettsstyret at alle skal bli hørt, og ikke bare de som
skriker høyest.

Det er mye spennende i saksdokumentene. Jeg blir her hele dagen og svarer gjerne på
spørsmål.
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Tinget settes

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter

Tinget ble satt av Helge Johnsen. Han bad om et minutts stillhet for idrettsvenner som har
gått bort og nevnte Tordis Nysæter spesielt. Tordis var medlem av kontrollkomiteen da hun
døde.

Knut Songve foretok navneopprop og gjennomgikk endringer i deltakerlisten. Totalt var det
51 fremmøtte representanter med stemmerett.

Deltakerlisten ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Det fremkom ingen merknader til innkalling og forretningsorden. Vararepresentanter, ansatte,
observatører og gjester ble gitt talerett i aktuelle saker.

Innkalling, forretningsorden og sakliste ble enstemmig godkjent

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt to representanter til å
underskrive protokollen

Dirigent: Knut Waage, Fyllingen IL (allianse)

Sekretærer: Heidi Hatlen og Grethe Hillestad, administrasjonen HIK

Underskrive protokollen: Ane Grete Vik, Norges Håndballforbund Region Vest og
Isak Reisæter, Ullensvang IR

Redaksjonskomite: Terje Valen, Flaktveit IK, Arnfinn Førsund, Odda IR og
Marit Pedersen, Bergens Svømme Club

Tellekorps: Ole Nilsen og Anne Kristine Aas, administrasjonen HIK

Disse ble enstemmig valgt

Dirigent Knut Waage takket for tilliten og gikk igjennom forretningsorden.
Det var ingen innvendinger til denne.
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Sak 4: Beretning for Hordaland idrettskrets og Idrettens
Studieforbund Hordaland

Helge Johnsen innledet til sak 4.
Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt.

Følgende hadde ordet:
32 Jan Haugland, Hordaland Orienteringskrets
51 Helge Johnsen, HIK
22 Isak Reisæter, Ullensvang Idrettsråd

Beretning for Hordaland idrettskrets og Idrettens Studieforbund Hordaland ble
enstemmig godkjent. 

Sak 5: Regnskap og økonomisk årsberetning

Knut Songve, organisasjonssjef i HIK innledet til sak 5.

Følgende hadde ordet:
39 Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest
65 Knut Songve, HIK

Hordaland idrettskrets sitt regnskap for 2014 enstemmig godkient.

Hordaland idrettskrets sitt regnskap for 2015 enstemmig godkjent.

Sak 6: Forslag til HIK tinget
Helge Johnsen, HIK informerte om styrets forslag 1. Forslaget lød: 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.

Følgende hadde ordet:
40 Bjarne Øystein Graabræk, NFF Hordaland
51 Helge Johnsen, HIK
39 Otto Hatlenbakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest
22 Isak Reisæter, Ullensvang Idrettsråd
40 Bjarne Øystein Graabræk, NFF Hordaland
50 Øyvind Andreassen, Norges Kampsportforbund
14 John Torsvik, Masfjorden Idrettsråd
59 Guri Ramtoft, Norges idrettsforbund
7 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen
51 Helge Johnsen, HIK
40 Bjarne Øystein Graabræk, NFF Hordaland
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23 Asle Bergstrøm, Voss ldrettsråd
50 Øyvind Andreassen, Norges Kampsportforbund
51 Helge Johnsen, HIK

Asle Bergstrøm, Voss IR fremmet et skriftlig forslag om at skal byttes ut med bør i
kretsstyrets forslag til vedtak.

14 John Torsvik, Masfjorden ldrettsråd: I en lov må det stå skal og ikke bør.
51 Helge Johnsen, HIK: Styret skriver nytt forslag i lunsjen.

Lunsj

Knut Songve informerte tinget om endringer etter lunsj, 52 stemmeberettigede.

Helge Johnsen informerte tinget om at styret har trukket sitt forslag og har et nytt forslag. Det
nye forslaget er i tråd med NIFs lov og lyder som følger: Minst ett medlem av
idrettskretsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre. Dette vil få virkning fra valget ved
kretstinget i 2018.

Følgende hadde ordet:
30 Lars Garen, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets.
51 Helge Johnsen, HIK

Kretsstyrets forslag ble vedtatt mot en stemme

Forslag 2
Lovendringsforslag § 15 — Ny lov for Hordaland idrettskrets

Knut Songve informerte om styrets forslag. Bakgrunnen for forslaget er å få idrettskretsens
lov i tråd med ny lovnorm for idrettskretser vedtatt av Idrettstinget i 2015.

Følgende hadde ordet:
32 Jan Haugland, Hordaland Orienteringskrets

Jan Haugland la frem et skriftlig forslag som ble gitt til dirigenten. I forslaget står det at
fordelingen av representanter skal komme frem i selve loven.

Følgende hadde ordet:
55 Terje Valen, HIK

Jan Hauglands forslaq ble enstemmig vedtatt
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Hordaland idrettskrets lov, basert på NIFs lovnorm for idrettskretser, godkjennes med
det tillegg som idrettskretstinget vedtok i $ 15. Loven skal sendes til Norges 
idrettsforbund til godkjenning. 

Forslag 3

Knut Songve informerte om styrets forslag, som lyder: Idrettskretsstyret får fullmakt til å
oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for
idrettskretser.

Idrettskretstinget gir idrettskretsstvret fullmakt til å oppdatere idrettskretsens lov i 
samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettskretser. 

Sak 7: Langtidsplan og langtidsbudsjett 2016-2017

Langtidsplan 2016-2017

Styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik innledet vedrørende langtidsplan.

Avdelingsleder Olympiatoppen Vest, Pia Mørk Andreassen informerte om OLTV sitt arbeid.

Styremedlem Gunn Halvorsen Knudsen informerte om kompetanseutvikling.

Dirigenten gikk gjennom langtidsplanen.

Følgende hadde ordet:
23 Asle Bergstrøm, Voss Idrettsråd
39 Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest

Otto Hatlebakk, Bordtennisforbundet Region Vest fremmet skriftlig forslag om at
idrettskretsen skal arbeide med å få frem en oversikt over anleggssituasjonen i Hordaland for
alle idrettsgrener. Se vedlegg til protokoll.

Følgende hadde ordet:
51 Helge Johnsen, HIK
50 Øyvind Andreassen, Norges Kampsportforbund
39 Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest
7 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen
39 Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest
51 Helge Johnsen, HIK

Dirigenten informerte tinget om at det stemmes etter gjennomgang av langtidsplanen.

Helge Johnsen informerte om Campus
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Følgende hadde ordet:
65 Knut Songve, HIK
40 Bjarne Øystein Graabræk, NFF Hordaland
39 Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest
Dirigenten foreslår for tinget at tinget stemmer over om forslag fra Otto Hatlebakk skal inn i
langtidsplanen. Forslaget falt mot 12 stemmer.

Hordaland idrettskrets sitt forslag til langtidsplan for 2016 — 2017 ble godkjent.

Dirigenten foreslo at tinget stemmer over om idrettskretsstyret skal ta med forslaget som ble
fremlagt av Otto Hatlebakk i sitt videre arbeid.

Enstemmig vedtatt at idrettskretsstvret skal ta med forslaget fra Norges
Bordtennisforbund Region Vest i sitt videre arbeid. 

Langtidsbudsjett 2016-2017

Knut Songve innledet om langtidsbudsjett

Følgende hadde ordet
19 Tone Nygård, Stord Idrettsråd
65 Knut Songve, HIK

Hordaland idrettskrets sitt forslag til langtidsbudsiett for 2016 — 2017 ble enstemmig
godkjent. 

Sak 8: Tilsetting av revisor

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.

Kretsstvrets forslag om tilsetting av revisor Ann-Mari M. Juvik ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9: Valg

Oddvar Johan Jensen, valgkomiteens leder, informerte om valgkomiteens arbeid.

Belinda Teikari var inhabil og trådte ut av valgkomiteen under arbeid med innstilling av
Robert Andre Teikari som styremedlem. I innstillingen mangler det ett varamedlem i styret og
to varamedlemmer i kontrollkomiteen.
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Valgkomiteens innstilling:

Leder:

Nestleder:

Styremedlemmer:

Varamedlem:
Varamedlem:

Helge Johnsen, Ask Fotball

Gunn Berit Lunde Aarvik, Bulken IL

Gunn Halvorsen Knudsen, Mathopen IL
Bjørn Ove Myking, Hordabø IL
Gjertrud Østervold Toft, Sund Sportsklubb
Robert Andre Teikari, Sveio Karateklubb

Steinar Kvinge, Årstad IL

Følgende hadde ordet:
7 Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen
Hun fremla forslag til varamedlem i styret Leila Rossow, Møhlenpris Idrettslag og til
varamedlem i kontrollkomiteen Gerd Østerfeldt, Laksevåg T&IL.

50 Øyvind Andreassen, Norges Kamsportsforbund Region Vest
Han fremla forslag om Terje Valen, Flaktveit IK til styremedlem.

72 Oddvar Johan Jensen, valgkomiteen
27 Helge Orbekk, Hordaland Friidrettskrets
55 Terje Valen, HIK
10 Sverre Solheim, Idrettsrådet i Bergen
39 Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest

Valg av leder

Leder:

Enstemmig valgt

Helge Johnsen, Ask Fotball

Valg av nestleder
Nestleder: Gunn Berit Lunde Aarvik, Bulken IL

Enstemmig valgt

Nytt opprop, 47 stemmeberettigede.

Skriftlig valg

Styremedlem:
Styremedlem:

Styremedlem:
Styremedlem:

Styremedlem:

av 4 styremedlemmer
Gunn Halvorsen Knudsen, Mathopen IL 44 stemmer
Bjørn Ove Myking, Hordabø IL 23 stemmer
Gjertrud Østervold Toft, Sund Sportsklubb 44 stemmer
Robert Andre Teikari, Sveio Karateklubb 40 stemmer
Terje Valen, Flaktveit IK 29 stemmer
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Følgende ble valgt: 
Styremedlem: Gunn Halvorsen Knudsen, Mathopen IL
Styremedlem: Gjertrud Østervold Toft, Sund Sportsklubb
Styremedlem: Robert Andre Teikari, Sveio Karateklubb
Styremedlem: Terje Valen, Flaktveit IK

Valg av varamedlemmer
Varamedlem: Steinar Kvinge, Årstad IL
Varamedlem: Leila Rossow, Møhlenpris Idrettslag

Enstemmig valgt 

Valg av kontrollkomite
Medlem: Svein Brunvatne, Os Turnforening
Medlem: Marit Pedersen, Bergens Svømme Club

Enstemmig valgt

39 Otto Hatlebakk fremmet forslag om Gunnar Nyhammer, Håstein Idrettslag til varamedlem.

Varamedlem:
Varamedlem:

Enstemmig valgt

Gerd Østerfeldt, Laksevåg T&IL
Gunnar Nyhammer, Håstein Idrettslag

Valg av representanter til eventuelt ekstraordinært ldrettsting i perioden

Styrets forslag:
Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til eventuelt ekstraordinært ldrettsting i perioden.

Enstemmig vedtatt

Valg av valgkomite
Leder: Tore-Christian Gjelsvik, Askøy Fotballklubb

Enstemmig valgt

Medlem:
Medlem:

Christine Ullestad, Bønes IL
Lars Riis Ellingsen, Tertnes Håndball

Enstemmig valgt

Varamedlem: Liv Nyheim Kilen, Strandvik IL

5 Gunnar W. Ramsdal, Idrettsrådet i Bergen

Enstemmig valgt 
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Helge Johnsen, gjenvalgt leder Hordaland idrettskrets, takket dirigenten, takket for tilliten,
ønsket de nyvalgte velkommen, takket de som gikk ut av styret, takket administrasjonen og
hevet tinget.

Ane Grete Vik
Norges Håndballforbund Region Vest

Isak Reisæter
Ullensvang idrettsråd

Vedlegg:
1) Forslag fra Asle Bergstrøm, Voss idrottsråd
2) Forslag fra Jan Haugland, Hordaland Orienteringskrets
3) Forslag fra Otto Hatlebakk, Norges Bordtennisforbund Region Vest
4) Forslag fra Kolfinna Magnusdottir, Idrettsrådet i Bergen
5) Øyvind Andreassen, Norges Kampsportforbund

14



vEDLtØ I

- -.. _-~----
.  .~-: .

Scandic



VED),-t. 616-1 c) r3(å\i),o

ceQc4%, n(kr. (i) *6-

.1)) l&p ~åk,k4 ; i/LE

:,e-46.4 Ø t-L

~ ti2d(q5

, - — - ØL,(J,es~

6~~c ( ~e 1-16 dzes)

i
i!'~ p ~'`st1`k~.~, Gc .S$  r

1  ~
C~V`•Q.. 4-lr

--_.-

-t- u2611,5.5

,«Al& 1/c..11

64-z1 scwr
J' ce U

or c~

~,tic- is:



VEDLEGG 2b

Sak 6 — forslag 2 Tillegg fra Hordaland Orienteringskrets

§ 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

Minimum to (2) representanter fra hvert idrettsråd/fleridrettslag om IR ikke er opprettet.
Resterende representanter fordeles på grunnlag av antall medlemmer innen det enkelte
idrettsråd. ldrettskretsstyret girs fullmakt til å foreta den endelige fordelingen.

75 representanter fra :_ærkretsene særidrettene

- En (1) representant fra hver særidrett (særkrets/region/forbund) som er representert med
idrettslag/gruppe i Hordaland. Resterende representanter fordeles på grunnlag av antall
idrettslag/grupperi den enkelte særidrett. ldrettskretsstyret girs fullmakt til å foreta den
endelige fordelingen.

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.



L__E6-6--,3
Forslag fra Bordtenniskrets Vest på tinget i Hordaland Idrettskrets
2016.

Undersøkelse om idretts anlegg i Hordaland

• Hordaland Idrettskrets (HIK) skal i den kommende

tingperioden arbeide med å få frem en oversikt over anleggs
situasjonen i Hordaland for alle idrettsgrener.

• HIK skal sende ut spørsmål som følger til alle særkretser og
regioner:

• 1) Har din idrett gode anlegg for trening, hvor mange slike
treningsanlegg har din idrett?

• 2) Hvor mange treningsanlegg er private hvor mange er
kommunale?

• 3) Trenger din idrett flere treningsanlegg, hvor mange?

• 4) Eventuelle andre spørsmål HIK ønsker i denne
undersøkelsen/spørsmålsrunden til særkretser og regioner.

• 5)Særkretser og regioner må også få muligheten til å komme
med tilleggsinformasjon.

Denne oversikten legges frem på neste ting i Hordaland ldrettskrets
med en konklusjon i fra HIK.

• Hordaland ldrettskrets bør i den kommende tingperioden
allerede nå starte arbeidet med å få på plass anlegg for idretts
grener som har få eller ingen idrettsanlegg Hordaland. Dette
arbeidet må de få til i samarbeid med idrettsrådene i
kommunen.

• En god sak å ta opp på den neste samlingen for idrettsrådene i
Hordaland høsten 2016.

En rapport av dette arbeidet legges frem for det neste ting i
Hordaland Idrettskrets med en konklusjon i fra HIK.

_ r

Otto Hatlebakk
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Forslag på kandidat til styret i Hordaland Idrettskrets:

Terje Valen 

Forslagsstiller: Norges Kampsportforbund

vi Øyvind Andreassen, Ingunn Dybsland, Jon Helge
Hammersland og Anette Strand


