
 
 

 

 

  

  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/21 
 
Styremøte 08/21 ble avholdt lørdag 30. oktober. Møtet ble gjennomført i forbindelse med 

Idrettens Møteplass på Campus i Sogndal. Møtet startet kl 1300 og ble avsluttet kl. 1500. 

 

  
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  Deltok digitalt 

Aina Merete Steinsland, styremedlem X   

Oddny Grete Njøten, styremedlem X   

Lilly Schøyen, styremedlem  X  

Janne Landås, styremedlem  X Ansattes representant  

Narve Heggheim, varamedlem X  Ansattes vararepresentant 

Trond Olav Magnussen, varamedlem X  Deltok digitalt 

Tone Stavland, varamedlem X  Møtte med stemmerett 

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 
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Sak 48/21:         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 

 

 

Vedtak:  Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 
 

Sak 49/21:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/21  
 

 

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 07/21. 

 

 

 

Vedtak:  Protokollen fra styremøte 07/21 godkjennes. 

 

 

 
 

Sak 50/21: Regnskapsrapport pr. 31.07.2021 
 
 

Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 25.10.2021 for Vestland idrettskrets, OLTV og 

Toppidrettslinjene. 

 Samlet balanse pr. 25.10.2021. 

 

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 25.10.21 viser et 

overskudd på kr. 232.222. Dette er på samme nivå som resultatet 

som ble lagt frem ved styremøte 07/21. 

 

 Driftsresultatet for OLTV pr. 25.10.21 viser et underskudd på kr. 

39.303. Dette er et resultat som er marginalt forbedret ift. 

resultatet som ble lagt frem ved styremøte 07/21. 

 

 Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 25.10.21 viser et 

overskudd på kr. 457.552. Dette er noe mindre overskudd enn 

resultatet som ble presentert i styremøte 07/21. Resultatet for 

toppidrettslinjene varierer i større grad enn resultatet for 

idrettskretsen og OLTV pga ujevnt tidspunkt for innlevering av 

faktura for trenertjenester. 

 

 Regnskapet for Idrettsklynge Vest er fortsatt en del av 

idrettskretsens samlete regnskap. Idrettsklynge Vest har fått 

overført midler til selskapets drift i høst, men det legges opp til at vi 

avslutter vår befatning med regnskapet for Idrettsklynge Vest pr. 

31.12.2021. 

 

 

 
Vedtak:  Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV og 

Toppidrettslinjene pr. 31.07.2021 tas til orientering. 

 



Sak 51/21: Høring – strategisk viktige anlegg for idrettskretser og 

særforbund 
 

 

Saksunderlag: Høringsinnspill fra VIK til NIF april 2020 

Høringsdokument fra NIF 

 

Kommentarer: Norges idrettsforbund inviterte særforbund og idrettskretser til å 

komme med innspill til anlegg i anleggspolitisk program i 2020. 

Vestland idrettskrets sende ut sin høring på dette til særkretser/ 

regioner og idrettsråd i Vestland fylke med høringsfrist 1.april 2020.  

 

VIK gav så sin høringsuttale med innspill til prioriterte anlegg basert 

på innspill som kom inn i til oss i høringen. Det var også anledning 

for særkretser og regioner å sende sine innspill via særforbund, noe 

flere har benyttet seg av. Derfor er det flere anlegg fra Vestland på 

oversikten fra NIF enn de VIK spilte inn fra Vestland IK. Endelig 

prioritering av anlegg til programmet nasjonalt skal gjøres av 

idrettsstyret.  

Midlene til et anleggspolitisk program er tenkt hentet fra den 

ordinære spillemiddeltildelingen, men en har ikke fått politisk 

gjennomslag for dette etter høringen i 2020 ble avsluttet.  

Anleggspolitisk program er vedtatt av idrettstinget i Norges 

idrettsforbund som en del av strategien i «Idretten skal-flere og 

bedre anlegg 2019-2023»  og det er et mål å få dette innført i 

programmet sin virkeperiode som er fra 2019-2023. 

Norges idrettsforbund har nå invitert til ny høring til anlegg i 

kategorien «Strategisk viktige anlegg for særforbund og 

idrettskretser» basert på innspill til anlegg som kom i forrige runde, 

men det er også anledning å spille inn nye anlegg dersom det er 

ønske om det. Anlegg som ikke lenger er aktuelle blir foreslått tatt 

ut av programmet. 

Vestland idrettskrets har sendt ut informasjon til særkretser og 

regioner i Vestland der de kan komme med sine innspill i høringen 

og eventuelt spille inn nye anlegg. Frist for å komme med innspill er 

satt til 3. november.   

Dersom det kommer ytterligere innspill fra særkretser/regioner i 

perioden fra styremøtet til utløp av høringsfristen, ønsker styret at 

utkast til høringsuttale sendes styret før denne sendes inn til NIF. 

I oversikten over anlegg som er vurdert inn i programmet er det 

mange som ikke er nevnt med geografisk plassering. Dette gjør at 

det er vanskelig å sikre en fornuftig geografisk fordeling av 

anleggene i programmet og samtidig sikre at det dekker behovene i 

det enkelte fylke utfra lokale prioriteringer blant idrettene i 

Vestland. 

For å sikre ei god behandling av denne saken mener styret at det er 

viktig at en får oversikt over alle anlegg som er spilt inn og at disse 

er satt opp med plassering, minimum fylkesvis. Styret ønsket derfor 

å påpeke at det bør legges opp til en ny høringsrunde der dette er 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/anleggspolitikk/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/anleggspolitikk/


ivaretatt, etter at eventuelt nye anlegg er kommet til og at det 

derfor ikke er mulig å gjøre en prioritering basert på det 

høringsdokumentet som nå er sendt ut. 

 

 
Vedtak:  Styret i Vestland idrettskrets har handsama forslag til 

nasjonal prioriteringsliste til anleggspolitisk program. I 

høyringa er det opna for at idretten sine organisasjonsledd 

kan komme med innspel til nye anlegg til programmet. 

Vestland idrettskrets ber om at det vert sendt ut ny høyring 

etter at denne innspelsrunden er gjennomført og at alle 

anlegg som skal vurderast inn i programmet er nevnt med 

lokalisering/stad for å kunne bli vurdert inn i programmet. 

Dette er nødvendig for at Vestland IK skal kunne gje ei 

endeleg innstilling/prioritering av anlegg til programmet. 

 

 

 

 
Sak 52/21:  Oppfølging dialogmøter oktober 
 

Kommentarer: Under dialogmøtene med idrettsråd og særkretser kom det flere 

gode tilbakemeldinger på idrettskretsens arbeid. Dette gjaldt bl.a. 

arbeidet overfor idrettens egne organisasjonsledd, fylkeskommune 

og politiske aktører for å bedre rammevilkårene for lokalidretten. 

Samtidig kom det gode innspill på hvordan idrettskretsen kan spille 

en enda mer relevant rolle overfor idrettsråd og særkretser/ 

regioner. Ett konkret forslag var at idrettskretsen ble oppfordret til å 

ta et initiativ overfor særkretser/ regioner for å etablere 

møteplasser der særkretsene kan treffes og dele sine erfaringer og 

slik utvikle samarbeidet på tvers av idretten i fylket. Dette er en 

utfordring styret ønsker å følge opp gjennom en samling tidlig på 

nyåret 2022.  

 

 Vi inviterer styreledere i alle særkretser/regioner til en slik samling. 

Vi inviterer også særforbund uten regionalt ledd til å delta i 

samlingen, som vi tar sikte på blir gjennomført med start fredag 28. 

januar kl. 1730, og med avslutning lørdag 29. januar til lunsj. 

Samlingen foreslås gjennomført på Scandic Hotell Ørnen i Bergen. 

 

 

 
Vedtak: Idrettskretsen inviterer styrelederne i særkretser/regioner 

samt styremedlem i særforbund som ikke har regionalt ledd i 

Vestland til en idrettspolitisk samling i Bergen fredag 28.- 

lørdag 29. januar i Bergen.   

 

 

 

 
Sak 53/21:  Høring – Lovnormer, delegasjonsreglement, 

midlertidige lovendringer og saksbehandlingsregler for 
NIFs påtalenemnd 

 
Saksunderlag: Høring - Lovnormer for NIFs organisasjonsledd 



   Høring - Delegasjonsreglement for NIF 

   Høring - Midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11 

   Høring - Saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd 

 

 

Kommentarer: Idrettsstyret har sendt følgende dokumenter på høring til særforbund og 

idrettskretser: 

• Lovnormer for NIFs organisasjonsledd 

• Delegasjonsreglement for NIF 

• Midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11 

• Saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd 

 

  Høringsfrist er tirsdag 9. november.  

 

 Høringsdokumentene er delvis av faglig/ juridisk/administrativ karakter, 

og delvis av idrettspolitisk karakter. Det ble derfor tatt en gjennomgang 

i styremøtet av vesentlige endringer, med vekt på endringer av særlig 

idrettspolitisk karakter.  

 

  Gjeldende lovnormer inneholder bestemmelser som i stor grad er direkte 

gjengivelse av bestemmelser i NIFs lov. I de fremlagte forslagene til nye 

lovnormer foreslås det at dette i stedet erstattes med henvisninger til de 

enkelte bestemmelsene i NIFs lov. Styret støttet dette forslaget. 

 

 For noen lovnormer er det også foreslått enkelte materielle endringer, 

som høringsinstansene oppfordres til å kommentere særlig. Bl.a. er det 

for idrettslag og idrettsråd foreslått at kravet til når styret skal avholde 

møte, er foreslått endret fra minst to styremedlemmer til 1/3 av 

styremedlemmene. Dette støttes ikke av VIK med den begrunnelse at 

dette vil øke terskelen for å kreve at det gjennomføres styremøte i 

styrer som har flere enn 6 medlemmer.     

     

Til spørsmålet om styremedlemmer skal velges enkeltvis eller samlet, 

mente styret at det er viktig at praksisen for hvordan valg foretas blir 

gjennomgående lik for hele organisasjonen. Dette er derfor et spørsmål 

som må finne sin avklaring på Idrettstinget. 

 

 Vi mener at dagens tekst som sier styret i idrettslag skal bestå av leder, 

nestleder, minimum 1 styremedlem og minimum 1 varamedlem er god. 

Vedrørende valgkomitéen mener vi at det kan være opp til idrettslaget å 

vurdere å redusere antallet i denne. Vi synes det er hensiktsmessig med 

dagens ordlyd som sier leder, 2 medlemmer og et varamedlem. En har 

da 3/oddetall ved innstilling av kandidater. Men, hvis det her skal gjøres 

endring for å redusere krav til antall tillitsvalgte i idrettslaget, kan en 

vurdere å fjerne krav om varamedlem i valgkomiteen. En kan også 

vurdere å redusere til minimum leder og et medlem i valgkomiteen. 

 

 

 

Vedtak: VIK melder inn et høringssvar på de ulike høringsdokumentene 

innen fristen 9. november. Administrasjonen utarbeider 

høringssvaret på bakgrunn av gjennomgang i styret og egne 

faglige vurderinger. Høringssvaret sendes styret til gjennomsyn 

og evnt. endringer før svaret sendes NIF. 

 

 

 



Sak 54/21:  Oppnevning av representanter til Heimevernets 

distriktsråd 

 

 

Saksunderlag:  Brev fra NIF – Oppnevning av representanter til Heimevernets 

distriktsråd 

 Invitasjon til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til Landsrådet 

for Heimevernet og de 11 HV-distriktsrådene for perioden 2022-2025. 

 

Kommentarer: Denne saken har vært diskutert i styret tidligere. Tidligere Hordaland 

idrettskrets oppnevnte i sin tid Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen som 

representanter i distriktsrådet. Etter at saken ble diskutert i styret 

tidligere i år, har det kommet nye opplysninger i saken. Først og fremst 

gjelder dette en historisk gjennomgang og en oppklaring av at alle 

idrettskretser i dag har en knytning til distriktsrådene. Fra NIFs side er 

det kommet en oppfordring om at idrettskretsene oppnevner 

representanter til disse rådene. 

 

 De nye opplysningene tilsier at idrettskretsen bør oppnevne to 

representanter til distriktsrådet i Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. 

Dette distriktet favner om tidligere Hordaland samt tidligere Sogn og 

Fjordane sør for Sognefjorden. 

 

 Etter en gjennomgang i styret ble Trond Olav Magnussen utpekt som 

idrettskretsens representant i distriktsrådet. Aina M. Steinsland ble 

utpekt som varamedlem. 

 

 

 
Vedtak: Trond Olav Magnussen meldes inn som idrettskretsens 

representant i distriktsrådet. Aina M. Steinsland meldes inn som 

varamedlem. 

 

 

 

 

Sak 55/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 

▪ Regjeringens idrettsstrategi. Ekstraordinære midler til 

idrettsorganisasjonen. Idrettskretsen vil få tilført i 

overkant av kr. 500.000 av disse til å styrke idrettslagene 

gjennom forsterket kompetansearbeid. 

▪ Deltakelse Idrettsgalla Trondheim 8. januar. Alle 

styremedlemmene ønsket å delta her. 

▪ Vestveggen – Åsane Arena tildelt prisen Årets 

idrettsanlegg 2021. 

▪ Saker som angår idretten i forslaget til statsbudsjett. Det 

er positive nyheter innenfor momskompensasjons-

ordningene. 

▪ Idrettskretsen ønsker å delta i «Fri-sone»-kampanjen – 

en nasjonal kampanje mot hatkriminalitet. 

 

 

o Deltakelser/representasjon 



▪ Dialogmøter – Skei mandag 4. oktober og Bergen onsdag 

6. oktober. Nils R. Sandal, Anne-Grethe Naustdal, Lilly 

Schøyen, Oddny Grete Njøten, Narve Heggheim og Knut 

Songve deltok i Skei. Nils R. Sandal, Jarl H. Svanberg, 

Narve Heggheim, Anne-Kristine Aas og Knut Songve 

deltok i Bergen. 

▪ Møte Idrettens Olympiade AS, Bergen 7. oktober. Nils R. 

Sandal og Knut Songve deltok. 

▪ Idrettskretsenes Samarbeidsutvalg, Teams 7. oktober. 

Nils R. Sandal, Anne-Grethe Naustdal og Knut Songve 

deltok. 

▪ NIF Ledermøte, Oslo 15. oktober. Nils R. Sandal og Knut 

Songve deltok. 

▪ Ekstraordinært Idrettsting, Oslo 16.-17. oktober. Nils R. 

Sandal, Jarl H. Svanberg, Robert Andre Teikari, Trond 

Olav Magnussen, Anne-Grethe Naustdal, Tone Stavland, 

Jeanette Heggen, Tonje Norheim Tangerud og Knut 

Songve deltok. 

▪ Idrettsseminar Sløvåg, 18. oktober. Nils R. Sandal og 

Anne-Kristine Aas deltok. 

▪ Anleggskonferanse, Bergen 20.-21. oktober. Nils R. 

Sandal, Narve Heggheim, Anne-Kristine Aas, Janne 

Landås og Knut Songve deltok. 

▪ Idrettens Møteplass, Sogndal 30. oktober.  

 

▪ Kretsting Vestland Gymnastikk og Turnkrets, Voss søndag 

7. november. Trond Olav Magnussen representerer. 

▪ Gloppen Håndballklubb 50 år lørdag 13. november. Nils 

R. Sandal representerer. 

▪ Felles samling administrasjon og styre, Bergen 26.-27. 

november. 

▪ OLTV Prestasjonskonferanse, Bergen 9. desember kl. 

0830-1330. 

 

o HMS og personell 

 

 

 

 

Protokoll godkjent     /     - 2021 

 

 

_______________________________       ___________________________   

Nils R. Sandal      Anne-Grethe Naustdal 

Styreleder      Nestleder 


