
 
 
 
 
 
  
  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/20 
 
Styremøte 03/20 ble avholdt torsdag 2. april. Møtet ble avholdt som Teams-møte. Møtet 
startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1830. 
 
  
Navn Til-

stede 
For- 
 Fall 

   Merknad 

Nils R. Sandal, kretsleder X   

Anne-Grethe Naustdal, nestleder X   

Jarl Svanberg, styremedlem X   

Robert-Andre Teikari, styremedlem X   

Aina Merete Steinsland, styremedlem X   

Oddny Grete Njøten, styremedlem X   

Lilly Schøyen, styremedlem X   

Janne Landås, styremedlem X  Ansattes representant  

Trond Olav Magnussen, varamedlem X   

Tone Stavland, varamedlem X   

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 

 
 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 27/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Sak 28/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/20 
Sak 29/20:  Koronautbruddet og konsekvenser  
Sak 30/20: Videre arbeid med strategidokumentet 
Sak 31/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 
 
 
 
 



Sak 27/20:         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 
 
 
Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 28/20:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/20  
 
 
Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 03/20. 
 
 
 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 03/20 godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 29/20:    Koronautbruddet og konsekvenser  
 
Kommentarer: Situasjonen som har oppstått ifm utbruddet av koronaviruset ble 

diskutert. Nils R. Sandal orienterte om gjennomførte møter med NIF, 
andre idrettskretsledere og utvalgsleder Stian Davies i Vestland 
fylkeskommune. Innholdet i disse møtene har vært informasjon og 
utveksling av synspunkter og erfaringer.  

 
 Styreleder har vært i kontakt med flere stortingsrepresentanter fra 

Vestland med det formål å øke gjennomslaget for idrettens arbeid for å 
få nye tiltakspakker fra staten. Økt momskompensasjon og støtte til 
idrettslag som leier kommunale og fylkeskommunale anlegg har vært 
blant sakene som har vært løftet frem. 

 
 Org.sjef orienterte om arbeidet i administrasjonen de siste ukene. Det er 

kommet til nye arbeidsoppgaver i denne situasjonen – bl.a. økt behov 
for informasjon, oppfølging av organisatoriske spørsmål fra idrettslag og 
oppfølging av idrettslag ifm kartlegging av økonomiske konsekvenser for 
idrettslagene.  

 
 Styret ga ros til administrasjonen for god oppfølging og for at kretsen 

har vært synlig i denne perioden. Det er viktig å bruke sosiale medier 
godt og støtte opp om strategier som legges sentralt. Flere var spent på 
hva som vil bli konsekvensen for idrettslagenes aktivitetstilbud når det 
åpnes opp for aktivitet.  

 
 
 
Vedtak:  Koronautbruddet og konsekvenser for idretten i Vestland ble  
   drøftet og tatt til orientering. 
 
 
 
 



Sak 30/20: Videre arbeid med strategidokumentet 
 
Saksunderlag: Strategiske satsningsområder – foreløpig utkast. 
 
Kommentarer: Behandlingen av denne saken ble endret fra orienteringssak til 

vedtakssak i styremøtet.  
 

Styret mente at utkastet som nå foreligger er oversiktlig og er et 
godt grunnlag for videre arbeid. Flere i administrasjonen ønsker å 
spille inn forslag til justeringer til dokumentet. Styret setter pris på 
engasjementet fra administrasjonen. Anne-Grethe Naustdal og Jarl 
Svanberg fortsetter i gruppen som bearbeider dokumentet. Knut 
Songve og Janne Landås deltar fra administrasjonen i det videre 
arbeid. 

 
 
Vedtak: Det arbeides videre med Strategidokumentet 2020-2024. Anne-

Grethe Naustdal og Jarl Svanberg fortsetter i gruppen som 
bearbeider dokumentet. Knut Songve og Janne Landås deltar fra 
administrasjonen i det videre arbeid. 

 
 
 
Sak 31/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Avklaringer knyttet til vedtaket fra Helsedirektoratet. 

Brev fra NIF til Helsedirektoratet 25. mars. I brevet ber 
NIF bl.a. om en nærmere klargjøring av hvordan 
begrepet organisert idrettsaktivitet skal forstås. 

 Regjeringens tiltakspakke for kultur, idrett og frivillighet. 
Brev fra NIF til Kulturdepartementet 25. mars. 

 Stortingsproposisjonen 27. mars.  
• Ingenting direkte om idrett eller frivillighet. 
• Dagpengeperioden for oppsagte og permitterte 

forlenges. 
• Organisasjonsledd som har fått statlige tilskudd til 

særskilte prosjekter får beholde disse. 
 

o Deltakelser/representasjon 
 Statusmøte kororasituasjonen, Teamsmøte NIF, 

særforbund og idrettskretser 27. mars. Nils R. Sandal og 
Knut Songve deltok. 

 Møte i styringsgruppen Idrettscampus Bergen 1. april. 
Nils R. Sandal og Knut Songve deltok. 

 Idrettskretsledermøte, Teams 2. april. Nils R. Sandal 
deltok. 

 
o HMS og personell 

 
 
Protokoll godkjent     /     - 2020 
  
 _______________________________       ___________________________   
Nils R. Sandal      Anne-Grethe Naustdal 
Styreleder      Nestleder 


