
PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/21 

Styremøte 05/21 ble avholdt tirsdag 25. mai.  Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet 
startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1900. 

Navn Til-
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 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 Møtte med stemmerett 

Tone Stavland, varamedlem X 

Knut Songve, organisasjonssjef X Referent 
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Sak 29/21:         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 
 
 
Vedtak:  Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 30/21:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/21  
 
 
Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 04/21. 
 
 
 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 04/21 godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 31/21:  Tildeling av midler til paraidrett 
 
Saksunderlag: Et oppsett over mottatte søknader 
 
Kommentarer: Som en del av driftstilskuddet fra Vestland fylkeskommune i 2021 

har Vestland idrettskrets fått øremerket kr. 250.000 til paraidrett/ 
idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Alle særidretter 
(særforbund/særkrets/særidrettsregion) med aktivitet i fylket har 
blitt invitert til å søke med søknadsfrist 30. april. Midlene skal 
brukes til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av denne 
gruppen i idrettslagene i Vestland. Midlene kan brukes til 
opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av 
eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.  

 
Da fristen var ute hadde det kommet inn 8 søknader med en total 
søknadssum på kroner 564.029. Noen har fokus på å rekruttere 
flere deltakere blant annet ved å heve kompetansen hos trenere, 
eller ha tilpasset utstyr for utlån tilgjengelig. Andre vil videreutvikle 
allerede eksisterende tilbud, mens noen ønsker å starte et nytt 
paraidrettstilbud. Fagkonsulent paraidrett Susanne Hatland Mikalsen 
deltok i behandlingen av denne saken. Hun orienterte om 
søknadsprosessen og innholdet i søknadene.  

 
 
 
Vedtak:  Økonomisk støtte til idrett for mennesker med funksjons- 

nedsettelser i Vestland fordeles slik: 
 
Norges Håndballforbund Region Vest  
og NFF Hordaland     kr  120.000 
Norges Volleyballforbund   kr    30.000 
Norges Golfforbund    kr    10.000 
Hordaland Skytterkrets    kr    30.000 
Norges Triathlonforbund   kr    15.000 



Norges Basketballforbund Reg. Vest  kr    20.000 
Superlekene Voss 2021    kr    25.000 

 
 
 
 
Sak 32/21:  Representant til Vofos fylkesutvalg i Vestland 
 
Kommentarer: Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er i prosess med å etablere 

nye fylkesutvalg. Nylig har årsmøtet i Vofo Vestland vedtatt oppløsning. 
Helge Johnsen representerer Vestland idrettskrets i dette organet. 
Voksenopplæringsforbundet ber nå studieforbundene om å oppnevne 
regionale representanter til Vofos fylkesutvalg i fylkene. 

  
  Hvert studieforbund kan oppnevne én fast representant og én 

vararepresentant for en toårsperiode til hvert fylkesutvalg. 
 Fylkesutvalget har minst to møter pr. år og konstituerer seg selv med 
leder og nestleder på det første møtet. Mandatet til fylkesutvalgene 
finnes på http://vofo.no/fylkesutvalg. 

  
 Det er studieforbundet sentralt som har ansvar for å oppnevne sine 

representanter. Voksenopplæringsforbundet oppfordrer til å finne 
representanter i dialog med studieforbundets organisasjonsledd og 
medlemsorganisasjoner i fylket. 

  
 Når prosessen er gjennomført skal Vofo ha et fylkesutvalg i hvert fylke, 

med regionale representanter fra alle studieforbundene. Fylkesutvalgene 
blir en viktig stemme for studieforbundene overfor fylkeskommunen og 
andre regionale aktører.  

  
 Forvaltningsrådgiver Line Hurrød er kontaktpersonen i NIF. De 

tilbakemeldingene hun har fått fra idrettskretser så langt er at 
idrettskretsene enten ikke benytter seg av muligheten til å være 
representert i fylkesutvalget, eller at de stiller med en person fra 
administrasjonen. Styret ønsker at idrettskretsen skal være representert 
i fylkesutvalget, og ser det som naturlig at vi deltar med en person fra 
administrasjonen.  

 
 Helge Johnsen vil inngå i Vofo Vestland til dette organet formelt er 

nedlagt i løpet av året. 
  
 
 
Vedtak: Vestland idrettskrets ønsker å være representert i 

Voksenopplæringsforbundets fylkesutvalg i Vestland. En person 
fra administrasjonen vil inngå i dette utvalget. 

 
 
 
 
Sak 33/21:  Idrettens Olympiade AS – status og planarbeid 
 
 
Saksunderlag: Utkast til strategi 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvofo.no%2Ffylkesutvalg&data=04%7C01%7Cxiaowei%40vofo.no%7C853f1a823c3343ef89ed08d8e4702c00%7C5c3a8691d1194b0c938f6faf1b061ee5%7C0%7C0%7C637510517718870990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8E67vt3gazNrnR%2FmzQ7jtnF9wXeNhp5h9JkqksqMAkk%3D&reserved=0


Kommentarer: Idrettens Olympiade AS ble etablert i 2017 med formål om å arbeide 
for at det skal greiast ut om olympiske vinterleikar og paralympiske 
leikar kan arrangerast på Vestlandet med Stavanger, Bergen og 
Voss som vertskap. Det var idrettsrådene i Bergen og Voss som 
etablerte selskapet. Daværende Hordaland idrettskrets gikk inn som 
eier før Idrettstinget i 2019. 

 
 Idrettstinget 2019 gjorde vedtak om at Idrettsstyret, som olympisk 

og paralympisk komité, skal gjøre sonderinger internt i idretten og 
med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en 
reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i 
fremtiden. Dersom en slik vilje er tilstede, vil spørsmålet bli 
behandlet på Idrettstinget. 

 
 Etter vedtaket på Idrettstinget har det vært en prosess i selskapet 

Idrettens Olympiade AS og blant eierne om hvilken rolle og 
oppgaver selskapet skal ha. Det er inngått en samarbeidsavtale 
mellom de tre idrettskretsene på Vestlandet der det bl.a. 
fremkommer at idrettskretsene vil utvikle et felles aksjeselskap som 
har som hovedformål å jobbe for at partene skal nå målene i 
samarbeidsavtalen.  

 
 Dialogen som har vært ført mellom dagens eiere, mulige fremtidige 

eiere og selskapet, har gått i retning av at selskapet vil legge vekt 
på å støtte eierne i å oppnå målsettingene som er nedfelt i 
strategidokumentene for eierne og innholdet i samarbeidsavtalen 
mellom idrettskretsene i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. 
Navnet Idrettens Olympiade AS blir lite dekkende for den nye 
retningen som har vært diskutert, og det vurderes derfor å endre 
navn på selskapet. 

 
 Det neste møtepunktet for selskapet samt dagens eiere og mulige 

fremtidige eiere, er planlagt i Bergen mandag 7. juni.  
 
 Styret diskuterte den økonomiske siden av arbeidet inn mot 

selskapet. Frem til i dag har ikke Vestland idrettskrets eller noen 
andre eiere gått inn med økonomiske tilskudd til selskapet. 
Selskapet har sikret sin drift gjennom eksterne tilskudd. Styret 
diskuterte om det er aktuelt å gå inn med driftstilskudd til selskapet 
dersom den eksterne finansieringen faller bort. Dersom dette blir en 
aktuell problemstilling, vil diskusjonen bli tatt opp igjen. Foreløpig er 
det viktig at den økonomiske situasjonen i selskapet blir avklart.  

 
 Styret ga uttrykk for at det er viktig at arbeidet med å skaffe store 

arrangementer til fylket videreføres. 
  
 
 
Vedtak: Gjennomgangen av status i selskapet Idrettens Olympiade AS 

tas til orientering. Idrettskretsen legger gjennomgangen i 
styremøtet til grunn for forberedelser og behandling i møtet med 
selskapet samt dagens og mulige fremtidige eiere 7. juni. 

 
 
 
 
 



Sak 34/21: Saker til behandling Idrettstinget  
 
Saksunderlag: Tingdokumenter –  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc8
8e50aff36581578/saksdokumenter-idrettstinget-2021---endelig-
12052021.pdf  

 Ett oppsett/oversikt over forslag som har vært benyttet som 
grunnlag for gjennomgang i idrettskretsledermøter 

 
Saksbehandlers  
kommentarer: Vi startet med en gjennomgang av noen saker i styremøte 04/21. 

Styret gjorde vedtak om at det vil det bli en nærmere gjennomgang 
og drøfting av sakene i styremøte 05/21. Gjennomgangen fortsatte 
derfor i dette styremøtet.  

 
 Styret diskuterte særlig høydehus-saken og opprettelsen av 

påtalenemnd. 
 
 Styret ønsket å være fysisk samlet under gjennomføringen av 

Idrettstinget. Administrasjonen undersøker alternativer. 
  
 
 
Vedtak: Gjennomgangen i styremøtet legges til grunn for hvordan 

idrettskretsen stiller seg til sakene når disse behandles på 
Idrettstinget. 

 
 
 
Sak 35/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Møte med Vestland fylkeskommune 21. mai om mulig 

støtteordning til idrettslagseide anlegg som ikke har 
mulighet for å ta betaling av brukerne, og som også er til 
bruk for andre enn medlemmer i idretten. 

 Innlegg Vestland fylkeskommune, Utval for kultur, idrett 
og integrering om konsekvenser for idretten ifm covid 19.  

 Invitasjon fra Idrettspresidenten om å besøke idrettslag i 
Vestland. 
 

o Deltakelser/representasjon 
 Idrettskretsledermøte, digitalt 6. mai. Nils R. Sandal, 

Anne-Grethe Naustdal og Knut Songve deltok.  
 

 Årsmøter Idrettsråd: 
31.05. Osterøy IR Digitalt 
02.06. Austevoll IR Austevollbadet 
03.06. Sveio IR Tone Stavland deltar. 
03.06. Luster IR Lilly Schøyen  deltar. 
07.06. Fitjar IR Øvrebygda skule 
08.06. Ullensvang IR Idrettens Hus Odda 
08.06. Stord IR Tone Stavland deltar. 
09.06. Vaksdal IR Trond Olav Magnussen deltar. 
10.06. Voss IR Nils R. Sandal deltar. 
14.06. Eidfjord IR Fjord og Fjell hotell 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/saksdokumenter-idrettstinget-2021---endelig-12052021.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/saksdokumenter-idrettstinget-2021---endelig-12052021.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/saksdokumenter-idrettstinget-2021---endelig-12052021.pdf


15.06. IR Askøy Møllesalen, Strusshamn 
15.06. IR Bergen Jarl-Helmer Svanberg deltar. 
16.06. Alver IR Nils R. Sandal deltar. 
17.06. Øygarden IR Sotra Arena 
21.06. Kvinnherad IR Kommunestyresalen 
24.06. Stad  Blir fastsatt senere 
 

o HMS og personell 
 
 
 

 
Protokoll godkjent     /     - 2021 
 
 
 _______________________________       ___________________________   
Nils R. Sandal      Anne-Grethe Naustdal 
Styreleder      Nestleder 




