
 
 

 

 

  

  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/21 
 
Styremøte 06/21 ble avholdt fredag 18. juni og lørdag 19. juni. Møtet ble gjennomført på 

Brekkestranda Fjordhotell. Møtet varte fra kl 1800 – 1930 fredag og fra kl. 0830 – 1130 

lørdag. 

  
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  Møtte med stemmerett 

Tone Stavland, varamedlem  X  

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 

 

 
 

 

Sak 36/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

Sak 37/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/21 

Sak 38/21: Regnskapsrapport pr. 31.05.2021 

Sak 39/21: Møter og arrangementer for styret høsten 2021 

Sak 40/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 

 

 

 
 

 
 
 

 



Styremøtet startet med en presentasjon av arbeidet med Trygg på trening, som handler 

om vårt arbeid for å forebygge seksuell trakassering og overgrep. Idrettskretsen har 

vært involvert i dette arbeidet siden 2017. Utviklingskonsulent Martin Uthaug orienterte 

om innholdet i arbeidet. Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et 

tryggere sted for alle barn og unge. Målsettingen er å skape en tryggere arena gjennom 

at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep 

mot barn og unge. Styret ble oppfordret til å sette dette tema på dagsorden i egen klubb.  

 
Styret roste administrasjonens arbeid med dette temaområdet. 

 
 

Sak 36/21:         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 

 

 

Vedtak:  Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 
 

Sak 37/21:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/21  
 

 

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 05/21. 

 

 

 

Vedtak:  Protokollen fra styremøte 05/21 godkjennes. 

 

 

 
 

Sak 38/21: Regnskapsrapport pr. 31.05.2021 
 
 

Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 31.05.2021 for Vestland idrettskrets, OLTV og 

Toppidrettslinjene. 

 Samlet balanse pr. 31.05.2021 

 

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.05.21 viser et 

overskudd på kr. 184.332. Redusert fysisk utadrettet virksomhet gir 

lavere aktivitetskostnader enn budsjettert. Vi har også økt 

inntjening på regnskapstjenester, momskompensasjon og noe 

sykepenger. 

 

 Driftsresultatet for OLTV pr. 31.05.21 viser et underskudd på kr. 

22.873. 

 

 Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 31.05.21 viser et 

overskudd på kr. 687.540. Resultatet for toppidrettslinjene varierer i 

større grad enn resultatet for idrettskretsen og OLTV – bl.a. på 

grunn av ujevnt tidspunkt for innlevering av faktura for 

trenertjenester. 

 



 Idrettsklynge Vest vil etter planen være etablert som et eget 

selskap med egen økonomi fra 1. august 2021. Midlene som 

idrettskretsen har stående i balansen som tilhører Idrettsklynge 

Vest, vil bli overført selskapet innen denne dato. 

 

 

 
Forslag til vedtak:  Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV og 

Toppidrettslinjene pr. 31.05.2021 tas til orientering. 

 

 

 
Sak 39/21:  Møter og arrangementer for styret høsten 2021 

 
 

Kommentarer: Det forelå forslag fra administrasjonen om å gjennomføre tre styremøter 

i løpet av høsten 2021 – et digitalt møte og to fysiske møter.  

  

  Tirsdag 7. september Styremøte, digitalt 

  Lørdag 30. oktober  Styremøte Sogndal knyttet til gjennomføring

     av Idrettens Møteplass samme sted  

  Fre 26.nov-Lør 27.nov Styremøte og samling med administrasjonen

     med fokus på arbeidet med strategi- 

     dokumentet og handlingsplan 2022. Bergen. 

 

 Styret sluttet seg til forslag fra administrasjonen. 

 

 Styret diskuterte også andre arrangementer, møter og datoer for disse. 

Vi vil invitere oss til møter med aktuelle stortingskandidater fra de 

politiske partiene før stortingsvalget der vi fokuserer på status og 

utfordringer for idretten fremover. Dette tiltaket blir prioritert fremfor å 

gjennomføre en politisk debatt. 

 

 Deltakelse på et arrangement i regi av den nyetablerte arenaen «norsk 

idrettspolitisk arena» ble diskutert. https://nipa.no/ Nils R. Sandal deltar 

på denne. Andre styremedlemmer vurderer deltakelse. 

 

 Dialogmøter med særkretser/regioner og idrettsråd gjennomføres slik: 

 Mandag 4. oktober i Skei. 

 Onsdag 6. oktober i Bergen. 

 

 Idrettskretstinget 2022 ble besluttet gjennomført lørdag 2. april i Førde. 

  

 

 

Vedtak: Styremøter høsten 2021 gjennomføres slik: 

   Tirsdag 7. september Styremøte, digitalt 

   Lørdag 30. oktober Styremøte Sogndal knyttet til   

       gjennomføring av Idrettens Møteplass 

       samme sted  

 Fre 26.nov-Lør 27.nov Styremøte og samling med   

    administrasjonen med fokus på  

    arbeidet med strategidokumentet og 

    handlingsplan 2022. Bergen. 

 

https://nipa.no/


 Dialogmøter med særkretser/regioner og idrettsråd 

gjennomføres slik: 

 Mandag 4. oktober i Skei 

 Onsdag 6. oktober i Bergen 

 

 Idrettskretstinget 2022 blir gjennomført lørdag 2. april i Førde. 

 

 

 

 

 
Sak 40/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 

▪ Samordnet rapportering – medlemstall og aktivitetstall 

pr. 31.12.2020. de foreløpige medlemstallene viser en 

nedgang på ca. 11%. 

▪ Brev fra idrettskretsen til Bergen kommune vedrørende 

tilgang til Bergenshallen. 

▪ Gjenåpningskampanjen september/oktober. 

▪ Prosess fornying av leieavtale Brann Stadion – oppussing 

av lokaler. 

▪ Besøk av idrettspresidenten i uke 35. 

▪ Signering samarbeidsavtale bærekraftig anleggsutvikling 

med Vestland fylkeskommune. 

▪ Styret diskuterte på generelt grunnlag og i et bredt 

perspektiv norsk idretts arbeid med spørsmål knyttet til 

involvering og deltakelse i internasjonale 

idrettsarrangementer i land med et vesentlig annerledes 

verdisyn enn vårt. NFF behandler spørsmålet om 

deltakelse i fotball-VM i Quatar. Vestland idrettskrets sin 

viktigste oppgave er å bedre forholdene for idretten i 

Vestland. 

 

 

o Deltakelser/representasjon 

 

▪ Idrettsting, Norges idrettsforbund 28.-29. mai, digitalt 

med styret fysisk samlet i Bergen. Nils R. Sandal, Anne-

Grethe Naustdal, Robert Andre Teikari, Lilly Schøyen, 

Jarl-Helmer Svanberg, Oddny Grete Njøten, Trond Olav 

Magnussen og Tone Stavland deltok. 

▪ Krinsting, Sogn og Fjordane Skikrins 31. mai, digitalt. Nils 

R. Sandal deltok. 

▪ Årsmøte Austevoll idrettsråd 2. juni. Anne-Kristine Aas 

deltok. 

▪ Årsmøte Sveio Idrettsråd 3. juni. Tone Stavland, Robert-

Andre Teikari og Anne-Kristine Aas deltok. 

▪ Årsmøte Luster Idrettsråd 3. juni. Lilly Schøyen og Narve 

Heggheim deltok. 

▪ Årsmøte Fitjar Idrettsråd 7. juni. Anne-Kristine Aas 

deltok. 

▪ Årsmøte Ullensvang Idrettsråd 8. juni. Anne-Kristine Aas 

deltok. 

▪ Årsmøte stord Idrettsråd 8. juni. Tone Stavland og Anne-

Kristine Aas deltok. 



▪ Årsmøte Vaksdal Idrettsråd 9. juni. Trond Olav 

Magnussen og Anne-Kristine Aas deltok. 

▪ Idrettskretsledermøte, digitalt 10. juni. Anne-Grethe 

Naustdal og Knut Songve deltok.  

▪ Årsmøte Voss Idrottsråd 10. juni, digitalt. Nils R. Sandal 

og Anne-Kristine Aas deltok. 

▪ Årsmøte Årdal Idrettsråd 10. juni. Narve Heggheim 

deltok. 

▪ Årsmøte Bergen Idrettsråd 15. juni. Jarl-Helmer 

Svanberg deltok. 

▪ Årsmøte Alver Idrettsråd 16. juni. Nils R. Sandal deltok. 

 

▪ Årsmøte Kinn Idrettsråd 24. juni. Nils R. Sandal deltar. 

▪ Årsmøte Stad Idrettsråd 24. juni. Anne-Grethe Naustdal 

deltar. 

▪ Årsmøte Gloppen Idrettsråd 24. juni. Narve Heggheim 

deltar. 

▪ Årsmøte Etne Idrettsråd 30.juni. Anne-Kristine Aas 

deltar. 

 

 

o HMS og personell 

 

 

 

 

Protokoll godkjent     /     - 2021 

 

 

_______________________________       ___________________________   

Nils R. Sandal      Anne-Grethe Naustdal 

Styreleder      Nestleder 


