
 
 
 
 
  
  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/22 
 
Styremøte 04/22 ble avholdt fredag 29.- lørdag 30. april. Møtet ble gjennomført på 
Scandic Hotel Ørnen i Bergen. Møtet startet fredag kl 1800 og ble avsluttet lørdag kl. 
1200. 
 
  
Navn Til-

stede 
For- 
 Fall 

   Merknad 

Nils R. Sandal, kretsleder X   

Tone Stavland, nestleder  X  

Jarl Svanberg, styremedlem  X  

Jeanette Heggen, styremedlem X   

Jan-Erik Weinbach, styremedlem X   

Anne-Grethe Naustdal, styremedlem X   

Janne Landås, styremedlem X  Ansattes representant  

Marita Kristiansen, varamedlem X  Deltok lørdag 

Arne Helgheim, varamedlem  X  

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 

 
 
 
 
 
Sak 21/22: Presentasjon av styret og diskusjon av arbeidsform 
Sak 22/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 21/22:  Presentasjon av styret og diskusjon av arbeidsform  
 
Kommentarer:  Nils R. Sandal ønsket velkommen til det første styremøtet etter 

valget under idrettskretstinget i Førde 2. april. Det enkelte 
styremedlem sa litt om sin bakgrunn og hvilke forventninger 
hun/han har til styrearbeidet i idrettskretsen.  

 
Forholdet mellom fysiske og digitale møter ble diskutert. Til saker 
som ikke krever stor drøfting, kan teams-møter være mest 
effektivt. Når det gjelder behandling av saker som krever større 
grad av drøfting, er fysiske møter best. Styret konkluderte med at 
det er ønskelig å bruke teams hyppigere enn det som var 
utgangspunktet da det forrige styret hadde samme diskusjon i 
starten av 2020. 
 
De fysiske styremøtene vil bli lagt rundt i fylket. Det har stor verdi å 
være synlig, og treffe idretten lokalt. Mandager utpekte seg som en 
gunstig dag for gjennomføring av teams-møter. 
 
Styret legger opp til å delta på samlinger som Idrettsgallaen i 
januar og Idrettens Møteplass og tilsvarende fagsamlinger. Andre 
møter og samlinger vil være årsmøter i idrettsråd og særkretser, 
dialogmøter med idrettsråd og særkretser og felles samlinger for 
styret og administrasjonen. 
 
Det neste styremøtet vil bli gjennomført på teams mandag 23. mai 
kl. 18.00. På dette møtet vil det bli lagt en møteplan for resten av 
året. 
 

 
 
Vedtak:  Styremøter gjennomføres som en blanding av fysiske møter og 

teams-møter. De fysiske møtene legges opp slik at det skal være 
mulig å kombinere disse med å treffe idretten lokalt. Styret vil 
legge vekt på god samhandling med særkretser og idrettsråd, og 
vil gjennomføre dialogmøter med disse ulike plasser i fylket.  

 
 
 
 
 
Sak 22/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Gjennomgang av idrettskretstinget i Førde. Styrets 

generelle oppfatning er at tinget var godt organisert og 
gjennomført. Tidsrammen kan være knapp hvis det går 
ekstra tid under valget. Det ble stilt spørsmål om det er 
nødvendig å ha tingpapirer i salen. Vi kan oppfordre til 
digitale sakspapirer slik at vi sparer en del papir. 

 Oppfølging Hordaland Friidrettskrets. Saken ble drøftet. 
Styret stiller seg bak den håndteringen som styreleder og 
org.sjef har hatt etter kretstinget, og har forventning om 
at denne saken nå finner sin avslutning. En videre 
diskusjon og kommunikasjon om innholdet i disse sakene 
må etter styrets oppfatning opphøre som et resultat av 



behandling på kretstinget. HFIK hadde fremmet 6 forslag 
til idrettskretstinget, hvorav 2 ble behandlet og 4 forslag 
ble trukket av forslagsstiller.  

 Org.sjef orienterte om status i arbeidet med Idrettens 
Hus i Bergen. Dagens leieavtale med Brann Stadion AS 
går ut i juni 2024.  

 Nils R. Sandal orienterte om samarbeid og samarbeids-
avtaler 

• Idrettsklynge Vest 
• Idrettens Olympiade AS 
• Rogaland IK og Møre og Romsdal IK 

 Nils R. Sandal orienterte om politisk arbeid den siste 
tiden, herunder kontakt med stortingspolitikere og 
fylkespolitikere. 
 

o Deltakelser/representasjon 
 Årsmøte Kvam IR, 5. april. Anne-Kristine Aas 

representerte.  
 Årsmøte Fitjar IR, 6. april. Tone Stavland og Anne-

Kristine Aas representerte. 
 Årsmøte Stord IR, 21. april. Tone Stavland og Anne-

Kristine Aas representerte.  
 

 Nyåpning friidrettsanlegget Austevoll lørdag 7. mai. 
 Invitasjon til debatt om kjønnsroller, likestilling og 

forskjellsbehandling i idretten 12. mai i Bergen.  
 

o HMS og personell 
 
 

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


