
 
 
 
 
  
  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/22 
 
Styremøte 05/22 ble avholdt mandag 23. mai. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet 
startet kl 1800 og ble avsluttet kl. 2000. 
 
  
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   

Arne Helgheim, varamedlem  X  

Ole Nilsen, økonomikonsulent  X  Deltok i sak 25/22 

Thea L. Christiansen, fagkonsulent paraidrett X  Deltok i sak 26/22 og sak 27/22 

Narve Heggheim, rådgjevar anlegg X  Deltok i sak 28/22 

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 

 
 
 
 
 
Sak 23/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Sak 24/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/22 
Sak 25/22: Regnskapsrapport pr. 30. april 2022 
Sak 26/22: Parastrategi for norsk idrett; En idrett – like muligheter 
Sak 27/22: Paraidrett – fordeling av midler 
Sak 28/22: Anleggsplan og oppretting av anleggsutvalg i Vestland idrettskrets 
Sak 29/22: Gjennomføring av styremøter i 2022 
Sak 30/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 



Sak 23/22:  Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 
 
 
Vedtak:  Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 24/22:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/22  
 
 
Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 04/22 
  
 
 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 04/22 godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 25/22: Regnskapsrapport pr. 30. april 2022 
 
Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 30.04.22 for Vestland idrettskrets, OLTV og 

Toppidrettslinjene 
 Samlet balanse pr. 30.04.2022. 
 
Kommentarer: Økonomikonsulent Ole Nilsen gikk gjennom regnskapsoversikten. 
 

Driftsresultat/ prognose for Vestland idrettskrets pr. 30.04.22 viser 
et underskudd på kr. 553.935. Denne prognosen på et årsresultat 
fremkommer etter at det er foretatt periodisering av inntekter og 
utgifter. Budsjettet for 2022 ble vedtatt med et underskudd på kr. 
499.460.  

 
 Driftsresultatet for OLTV pr. 30.04.22 viser et underskudd på kr. 

70.055. 
 
 Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 30.04.22 viser et 

overskudd på 420.154.  
 
 
Vedtak:  Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV og 

Toppidrettslinjene pr. 30.04.2022 tas til orientering.  
 
 
 
 
Sak 26/22: Parastrategi for norsk idrett; En idrett – like muligheter 
 
Saksunderlag:  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e815a06354734e46
913f4cd8e5dd1fc3/67_21_nif_parastrategi_lr-1.pdf   
  

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e815a06354734e46913f4cd8e5dd1fc3/67_21_nif_parastrategi_lr-1.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e815a06354734e46913f4cd8e5dd1fc3/67_21_nif_parastrategi_lr-1.pdf


Kommentarer: Fagkonsulent paraidrett Thea Lunde Christiansen orienterte om 
hovedlinjene i den vedtatte parastrategi for norsk idrett. Formålet 
med strategien er at idretten gjennom ambisjonen om én idrett skal 
tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, 
kompetanse, inkludering og likeverd i møtet med norsk idrett. 

 
 Fagkonsulent Thea Lunde Christiansen orienterte om hovedlinjene i 

parastrategien, og vektla hva denne strategien betyr for Vestland 
idrettskrets. Blant tiltak som dette omfatter er arbeidet med Special 
Olympics, Superlekene, gjennomføring av tiltak knyttet opp mot 
søknaden og tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-bank, ulike 
kompetansetiltak, informasjonsvirksomhet og økonomiske tilskudd 
til aktivitetstiltak i idrettslag. 

 
 
 
Vedtak:  Gjennomgangen av parastrategien for norsk idrett og arbeidet i 

Vestland idrettskrets tas til orientering.  
 
 
 
 
Sak 27/22: Paraidrett – fordeling av midler 
 
Saksunderlag: Et oppsett over mottatte søknader 
 
Kommentarer: Som en del av driftstilskuddet fra Vestland fylkeskommune i 2022 

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 10 søknader med en total 
søknadssum på kroner 736.500. 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 Thea Lunde Christiansen orienterte om 
innstillingen fra administrasjonen.  
 
Styret sluttet seg til innstillingen fra administrasjonen. 
 

 
 
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 Golfforbund    kr    15.000 
Norges Ishockeyforbund   kr    20.000 



Hordaland Skøytekrets    kr    10.000 
Hordaland Skytterkrets    kr    30.000 
Norges Klatreforbund   kr    10.000 
Hordaland Skikrets    kr    20.000 
Norges Bandyforbund    kr    10.000 
Norges Fleridrettsforbund   kr    15.000 

 
 
 
 
Sak 28/22: Anleggsplan og oppretting av anleggsutvalg i Vestland 

idrettskrets 
 
Kommentarer: Rådgjevar anlegg Narve Heggheim gjekk gjennom ein presentasjon 

som tok for seg korleis ein kan styrke arbeidet med anlegg.   
 

I vedteken anleggsstrategi for Norges idrettsforbund «Idretten skal-
flere og bedre anlegg» er det definert mål, strategiar og tiltak 
innanfor ulike område knytt til bygging, drift og bruk av 
idrettsanlegg. I strategien ligg det også at dei ulike 
organisasjonsledda (idrettsråd, særforbund med sine regionale ledd) 
skal ha sine prosessar knytt til prioriteringar av strategisk viktige 
anlegg. Det vert difor viktig å involvere dei ulike organisasjonsledda 
i samband med innspel og utforming av Vestland idrettskrets sin 
plan på området. 
 
Styret har tidlegare vedteke at ein skal opprette eit anleggsutvalg 
og få utvikla og vedteke ein anleggsplan. Dette arbeidet har av ulike 
årsaker ikkje vore sett fullt trøkk på. Ein er no i oppstart av ny 
tingperiode med nytt styre og det kan vere naturleg å setje inn 
nødvendige ressursar både politisk og administrativt for å få dette 
opp og gå med mål om å få ein vedteken anleggsplan. Dette er også 
etterspurt av Vestland fylkeskommune. 
 
Det er ulike ting som må avklarast og besluttast før ein endeleg plan 
vert vedteken. Administrasjonen er i gang med å sjå på mogelege 
innretningar for å få ein god plan som er godt forankra i 
særidrettane i fylket. Fylkeskommunen er også i prosess med 
utvikling av sine planar for idrett, kultur og integrering på overordna 
nivå. Det er lagt opp til ein prosess der ein går meir ned på 
detaljnivå etterkvart som planprosessane skrid fram. Det er difor 
viktig at idretten har sin eigen plan innanfor området som også kan 
vere eit nyttig verktøy som innspel til fylkeskommunen sine planar 
og strategiar innanfor idrett og anlegg.  
 
Målet må vere at idretten sin plan blir eit så godt forankra 
idrettspolitisk dokument at det kan vere styrande for 
fylkeskommunen mht tildeling av eventuelle midlar til strategisk 
viktige anlegg innanfor alle idrettar som har slike anlegg i Vestland. 
Her er det mulegheiter for å arbeide mot at anlegg i ein bestemt 
kategori i planen vert spesielt prioritert ved tildeling av spelemidlar, 
men også at ein slik plan kan bidra til at det vert løyvd midlar frå 
fylkeskommunen sitt ordinære budsjett til spesielt strategisk viktige 
anlegg i vedteken plan for Vestland for å få desse realisert.  
 
Ein ser føre seg mange avklaringar som må gjerast før ein har ein 
ferdig plan, og det er viktig å ta seg nødvendig tid å få innspel og 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8f4dff2b14054a048fbf7c12d8133a30/idretten-skal_anlegg-2019-2023---endelig-utgave.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8f4dff2b14054a048fbf7c12d8133a30/idretten-skal_anlegg-2019-2023---endelig-utgave.pdf


forankring i organisasjonsledda i idretten. Det er viktig å vere 
bevisst på at ein slik plan ikkje skal omfatte dei ordinære anlegga 
ein tradisjonelt byggjer i kvar kommune, men ta som utgangspunkt 
at det er anlegg ein ikkje har eller som fleire kommunar kan/bør gå 
saman om innanfor ein bestemt del av fylket (sone).  

 
 

Viktige punkt som må avklarast i ein tidleg fase i det vidare 
arbeidet: 
• Kva er målet med planen og kva strategiar bør ligge bak ein slik 

plan.  
• Korleis oppnevner ein ein anleggsutval i VIK?  

(antal medlemmer, samansetjing mht idrettar, geografi, antal 
medlemmer, involvering frå styret i VIK). 

• Korleis bør dei ulike org ledda vere representert i utvalet 
(styremedlem, krets/region, lagidrettar, individuelle idrettar, 
sommar/vinteridrettar, idrettsråd). 

• Mandatet til utvalet og rutiner for rapportering til styret. 
• Forankring i særidrettane, involvering i plan og 

beslutningsprosessen, korleis involverer vi? 
• Definisjonar av anleggstypar som bør inn i planen: f. eks 

mesterskapsanlegg, regionanlegg, soneanlegg. 
• Bør planen konsentrere seg om berre nye anlegg, eller kan 

oppgradering av eksisterande anlegg også prioriterast? 
• Inndeling av soner i Vestland. 

 
I diskusjonen som fulgte tok fleire til orde for at dette er eit viktig 
arbeid, som det er viktig å komme i gang med snarleg. Dette 
arbeidet vil styrke arbeidet knyttet til vedteken samarbeidsavtale 
med dei to nabokretsane. Dette tema vil vere naturleg å ta opp på 
dialogmøta med særkretsar og idrettsråd hausten 2022. 
 

 
 
Vedtak: Det vert sett ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide vidare med 

oppstartsprosess, plan for framdrift og andre nødvendige 
avklaringar for å få valgt og sett i gang eit anleggsutval i 
Vestland idrettskrets.  

 
Som medlemmer i arbeidsgruppa vert valgt:  
Nils R. Sandal, styreleiar 

 Tone Stavland, nestleiar 
Knut Songve, orgsjef  
Narve Heggheim, rådgjevar anlegg  
  
Arbeidsgruppa legg fram plan for vidare prosess i neste 
styremøte. 

 
 
 

 
 

Sak 29/22: Gjennomføring av styremøter i 2022 
 
Kommentarer: Fra administrasjonen ble det foreslått at styremøtene i 2022 blir 

gjennomført etter dette oppsettet: 
 



  Mandag 20. juni kl. 1800 – teams 
 Fredag 9.- lørdag 10. september. Fysisk møte Florø. I kombinasjon med 

felles samling for styre og administrasjon – status strategidokument/ 
handlingsplan og forberedelser til virksomheten 2023. 

 Mandag 3. oktober kl. 1800 – teams 
 Fredag - lørdag oktober – fysisk styremøte i ifm Idrettens Møteplass 
 Mandag 28. november kl. 1800 - teams  
 
 Etter en gjennomgang i styret ble det gjort noen endringer ift. forslaget 

fra administrasjonen. 
 
 
 
Vedtak: Styremøtene i 2022 gjennomføres slik: 
   
 Tirsdag 21. juni kl. 1800 – teams 
 Fredag 9.-lørdag 10. september. Fysisk møte Florø. I 

kombinasjon med felles samling for styre og administrasjon – 
status strategidokument/ handlingsplan og forberedelser til 
virksomheten 2023. 

 Torsdag 6. oktober kl. 1800 – teams 
 Fredag - lørdag oktober – styremøte i ifm Idrettens Møteplass. 

Dato for dette tiltaket er ikke fastsatt. 
 Mandag 28. november kl. 1800 - teams 
 
 
 
 
Sak 30/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Status samordnet rapportering. 860 idrettslag har 

rapport inn 201.000 medlemskap. 
 Frivilligkonferanse i Sogndal lørdag 18. juni.  

https://www.vestlandfylke.no/kalender/2022/frivilligkonf
eransen  

 Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/revidert-
nasjonalbudsjett--et-hinder-for-like-muligheter-i-
paraidretten  

 Status Ungdomsutvalget. Noen medlemmer i dagens 
Ungomsutvalg går ut av utvalget, og det er behov for 
personer som kan videreføre arbeidet. VIK synliggjør 
behovet i nyhetsbrev og sosiale kanaler.  
 

 
o Deltakelser/representasjon 

 Årsmøte Eidfjord IR 4. mai. Anne-Kristine Aas deltok. 
 Møte med Stortingsrepresentantene for Høyre, Turid 

Kristensen og Tage Pettersen, torsdag 5. mai. Nils R. 
Sandal og Knut Songve deltok. 

 Møte med idrettsbyråd i Bergen kommune Linn Katrin 
Pilskog, Idrettsrådet i Bergen, Vestland idrettskrets og 
Norges idrettsforbund i Bergen fredag 6. mai. Nils R. 
Sandal deltok. 

 Åpning Austevoll Stadion/Friidrettsarena 7. mai. Anne-
Kristine Aas deltok. 

https://www.vestlandfylke.no/kalender/2022/frivilligkonferansen
https://www.vestlandfylke.no/kalender/2022/frivilligkonferansen
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/revidert-nasjonalbudsjett--et-hinder-for-like-muligheter-i-paraidretten
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/revidert-nasjonalbudsjett--et-hinder-for-like-muligheter-i-paraidretten
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/revidert-nasjonalbudsjett--et-hinder-for-like-muligheter-i-paraidretten


 Årsmøte Øygarden IR 11. mai. Anne-Kristine Aas deltok. 
 Åpning Åsane Arena onsdag 11. mai. Nils R. Sandal og 

Knut Songve deltok. 
 Årsmøte Årdal IR 12. mai. Jan-Erik Weinbach og Narve 

Heggheim deltok. 
 Nymark IL 100 år. Jubileumsmarkering 14. mai, Bergen. 

Jarl-Helmer Svanberg representerte. 
 Idrettskretsledermøte 18. mai, teams. Nils R. Sandal 

deltok. 
 Årsmøte Bjørnafjorden IR 19. mai. Anne-Kristine Aas 

deltok. 
 NIF Ledermøte, Tromsø 20.-22. mai. Nils R. Sandal og 

Knut Songve deltok. Blant tema som ble diskutert var 
parastrategien, prosessen med et mulig fremtidig OL/PL i 
Norge, politiske satsningsområder frem mot kommune- 
og fylkestingvalget 2023 samt rapportering om arbeidet 
innenfor ulike områder slik de fremkommer i NIFs 
årsrapport for 2021. 

 Årsmøte Vaksdal IR 24. mai. Anne-Kristine Aas deltok. 
 

 Invitasjon til innspillsmøte med Arbeiderpartiet i Bergen 
sin programkomité - 30. mai. Knut Songve deltar. 
 
 

o HMS og personell 
 

 
 
 
Protokoll godkjent     /     - 2022 
 
 
 
_______________________________       ___________________________   
Nils R. Sandal      Tone Stavland 
Styreleder      Nestleder 


