
 
 
 
 
  
  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/22 
 
Styremøte 03/22 ble avholdt mandag 14. mars. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet 
startet kl 1800 og ble avsluttet kl. 1900. 
 
  
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 

 
 
 
 
Sak 17/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Sak 18/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/22 
Sak 19/22: Forberedelser av idrettskretstinget 2. april 
Sak 20/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 17/22:         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 
 
 
Vedtak:  Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 18/22:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/22  
 
 
Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/22. 
 
 
 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 02/22 godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 19/22: Forberedelser av idrettskretstinget 2. april 
 
 
Saksunderlag: Tingdokumenter 
 
Kommentarer: Saksdokumentene til idrettskretstinget ble lagt ut på idrettskretsens 

nettsider 2. mars.  
 
 Saksdokument 
 
 Regnskap 
 
 Rapport OLTV 
 
 Invitasjon fagseminar 
 

Styret ønsket å gjennomføre et styremøte på hotellet fredag 1. april 
kl. 1830 – 1930. I dette styremøtet tar vi de siste avklaringer ift. 
kretstinget. Listen over påmeldte delegater gjennomgås slik at vi 
har en ferdig oversikt til sak 1 under kretstinget; Godkjenning av 
dei frammøtte representantane. 

 
 Lørdag legges det opp til et fagseminar på hotellet kl. 1000 – 1145. 

Deretter blir det lunsj før kretstinget starter kl 1300. 
 
 Håkon Matre har bekreftet at han kan stille som dirigent. Marit 

Pedersen, som er medlem av VIKs kontrollutvalg, har bekreftet at 
hun vil holde helgen fri for andre avtaler dersom Håkon Matre blir 
forhindret fra å stille. 

 
 Valgkomiteens forslag til nytt styre er lagt fram, og inngår i 

saksdokumentene. Foreslåtte kandidater som ikke inngår i dagens 
styre, er invitert til kretstinget. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/om-idrettskretsen/idrettskretsting/2022/saksdokument-idrettskretsting-2022_vestland_idrettskets.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/om-idrettskretsen/idrettskretsting/2022/saksdodument-idrettskretsting-2022_rekneskap.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/om-idrettskretsen/idrettskretsting/2022/oltv-rapport-2020-2021.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/om-idrettskretsen/idrettskretsting/2022/invitasjon-fagseminar-2.-april-2022.pdf


Valgkomiteen vil legge fram forslag på kandidater til kontrollutvalget 
under tinget.  
 
Styret vil legge frem kandidater til valgkomite under tinget. I 
henhold til loven skal valgkomiteen settes sammen slik: 
- Leiar 
- To medlemmar 
- Eit varamedlem 

 
Både styret og valgkomiteen i særforbund og idrettskretser skal ha 
minst ett medlem som pr. 31. desember det år valget avholdes er 
under fylte 26 år. Dette betyr at ett av medlemmene i valgkomiteen 
må være under 26 år pr. 31.12.2022. 
 

   Styret diskuterte fordeling av oppgaver under tinget. Nils R. Sandal 
   vil åpne tinget. Anne-Grethe Naustdal vil innlede til sak 9 «Behandle
   årsmelding for idrettskretsen». Knut Songve presenterer regnskap
   og utkast til langtidsbudsjett. Jarl-Helmer Svanberg vil innlede til
   behandling av langtidsplan/ forslag til endringer i strategidokument
   2020-2024. 
 
 
 
Vedtak:  Idrettskretstinget forberedes i tråd med gjennomgangen i styret.  
 
 
 
 
Sak 20/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Status Idrettens Olympiade AS. 
 NM-veka. Status og deltakelse fra styret. 
 

o Deltakelser/representasjon 
 Møte med idrettspolitisk talsperson i Høyre, Turid 

Kristensen og stortingsrepresentant Tage Pettersen, 
mandag 14. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve 
deltok. 

 Krinsting Sogn og Fjordane Orienteringskrins, Skei 
søndag 6. mars. Anne-Grethe Naustdal representerte. 

 Kretsting Hordaland Friidrettskrets, Bergen 12. mars. 
Knut Songve representerte. 

 
 Invitasjon til krinsting, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, 

søndag 27. mars på Skei Hotell. Lilly Schøyen 
representerer. 

 Oppstart strategi- og organisasjonsutvikling for 
idrettskretser, Oslo 29. mars. Nils R. Sandal og Knut 
Songve deltar. 

 Årsmøte Stryn IR, Stryn kulturhus tysdag 29. mars. 
Oddny Grete Njøten representerer. 
 

o HMS og personell 
 
 



 
Protokoll godkjent     /     - 2022 
 
 
_______________________________       ___________________________   
Nils R. Sandal      Anne-Grethe Naustdal 
Styreleder      Nestleder 


