
 
 
 
 
  
  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/22 
 
Styremøte 08/22 ble avholdt torsdag 29. september kl 2100.  Møtet ble gjennomført på 
teams. 
 
  
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  

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 
 
 
 
 
Sak 48/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Sak 49/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/22 
Sak 50/22: Idrettstingets sammensetning og representantfordeling 
Sak 51/22: Høring av regional plan for kultur, idrett og frivillighet 2023 - 2035  
Sak 52/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 48/22:  Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 
 
 
Vedtak:  Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 49/22:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/22  
 
 
Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 07/22. 
  
 
 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 07/22 godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 50/22: Idrettstingets sammensetning og representantfordeling 
 
 
Saksunderlag: Høringsdokument fra NIF – «Idrettstingets sammensetning og  
   representantfordeling». 
 
Kommentarer: NIF har bedt om tilbakemelding på utsendt høringsdokument om  
   Idrettstingets sammensetning og representantfordeling innen 1.  
   oktober. 
 

Idrettstinget 2019 gjorde slikt vedtak: «Idrettsstyret skal utrede 
Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Forslag til 
endringer i NIFs lov § 3-2 og evnt andre forslag til lovendringer skal 
legges fram på neste ordinære Idrettsting.» 
 
Fra Idrettsstyrets side er målet at saken endelig realitetsbehandles på 
Idrettstinget i 2023. 
 
Idrettsstyret har satt ned et utvalg som er ledet av Alf Hildrum. Utvalget 
har lagt fram noen modeller som en ønsker tilbakemelding på.  
 
De ulike modellene ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.  
 
Styret mener at dagens modell på en balansert måte ivaretar 
rollefordelingen mellom det idrettspolitiske arbeidet for å bedre 
rammevilkårene for idrettslagenes virksomhet gjennom idrettskretsene 
og det aktivitetsrettede arbeidet gjennom særforbundene. På denne 
bakgrunn finner ikke styret grunnlag for å endre dagens modell. Denne 
modellen fungerer godt, og vi ønsker å utvikle den etter de prinsipper 
som ligger i dagens modell. 
 
Idretten står sterkt i det norske samfunnet i dag. Gjennom en stor 
deltakelse og sterke resultater har idretten opparbeidet seg en posisjon i 
samfunnet som mange misunner oss.  
 



Arbeidet de siste årene gjennom koronapandemi og store utfordringer 
på rammevilkårssiden for idrettslagene, har etter styrets oppfatning 
forsterket betydningen av det idrettspolitiske arbeidet. Samhandlingen 
mellom særforbund og idrettskretser har styrket seg de siste årene. 
 
I diskusjonen om hvorvidt idrettsråd og/eller idrettslag skal være 
representert på Idrettstinget, ble det pekt på at alle representanter som 
inngår i delegasjonene fra særforbund og idrettskretser, er medlem i et 
idrettslag.  
 

 
 
Vedtak: Styreleder og org.sjef utarbeider høringssvar til NIF innen 1. 

oktober på bakgrunn av gjennomgangen i styremøtet. 
 
 
 
 
Sak 51/22: Høring av regional plan for kultur, idrett og frivillighet 

2023 - 2035  
 
Saksunderlag: «Kultur bygger samfunn», høyringsframlegg 
 
Kommentarer: Fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune vedtok 6. september å 

sende «Kultur bygger samfunn» - framlegg til regional plan for 
kultur, idrett og frivilligheit 2023 – 2035 Vestland på høring og 
offentleg ettersyn. 

 
Fylkeskommunen ønsker innspill innen høringsfristen 4. november.  

 
Det blir arrangert høringsmøter i ulike deler av fylket. Nils R. Sandal 
og Knut Songve er påmeldt til høringsmøte i Bergen 10. oktober. 
 
Regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035 er den 
første kulturplanen som gjelder hele Vestland fylke, og er utarbeidet 
sammen med en lang rekke aktører. Dette skal være en felles plan, 
og formulerer mål og strategier for en bærekraftig kulturutvikling de 
neste 12 årene. Tre dokumenert er på høring:  

• Regional plan for kultur, idrett og frivilligheit – temaplan  
• Regional plan for kultur, idrett og frivilligheit – aktør og 

 fagplan  
• Handlingsprogram 2023–2026  

 
Denne planen er viktig for idrettskretsen. Den økonomiske støtten 
fra fylkeskommunen til idrettskretsen er knyttet opp mot å bidra til 
å realisere mål og ambisjoner i planen. 
 
I tråd med idrettens posisjon og omfang i samfunnet, mente styret 
at idretten må få en mer sentral plass i planen. Dette kan gjøres ved 
å trekke idretten frem som eksempler flere steder. Idrettsanlegg 
kan også nevnes ved flere anledninger der kulturarenaer omtales. 
 
Idretten spiller en avgjørende rolle i utviklingen av Vestland. 
Idretten er en viktig medspiller for å nå målene som er ført opp i 
planen. Idrettslaget er en hjørnestein i lokalsamfunnet, og er en 
viktig medspiller for å nå de målene som er nevnt i planen. For at 



idretten skal kunne være en kraftfull medspiller, er det avgjørende 
at idretten har rammevilkår som gjør at vi kan spille den rollen som 
vi ønsker. 

 
 
Vedtak: Det settes ned en gruppe bestående av to personer fra styret og 

to personer fra administrasjonen som utarbeider utkast til 
høringsinnspill til fylkeskommunen. Nils R. Sandal og Jan-Erik 
Weinbach utpekes fra styret. Knut Songve og Anne-Kristine Aas 
deltar fra administrasjonen. Utkastet skal være klart 20. oktober. 
Utkastet behandles deretter i styret før det sendes til 
fylkeskommunen innen fristen 4. november. 

 
 
 
Sak 52/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Gjennomførte dialogmøter, Skei 20. september og 

Bergen 22. september.  
 

o Deltakelser/representasjon 
 IKSU (idrettskretsenes samarbeidsutvalg) møte 20. 

september, digitalt. Nils R. Sandal, Tone Stavland og 
Knut Songve deltok. 

 Dialogmøte særkretser og idrettsråd, Skei 20. september. 
Nils R. Sandal, Jan-Erik Weinbach, Narve Heggheim og 
Knut Songve deltok. 

 Dialogmøte særkretser og idrettsråd, Bergen 22. 
september. Nils R. Sandal, Tone Stavland, Jeanette 
Heggen, Jarl-Helmer Svanberg, Anne-Kristine Aas, Narve 
Heggheim og Knut Songve deltok. 

 Åpning av basishallen i Stryn, 24. september kl.11. Jan-
Erik Weinbach deltok. 

 Strandvik IL 100 år, 24. september. Jeanette Heggen 
deltok. 

 Sogn og Fjordane Friidrettskrins 100 år, Skei 24. 
september. Nils R. Sandal deltok. 

 Åpning av Nore Neset Arena, Bjørnafjorden 25. 
september. Knut Songve deltok. 

 
 Norgesmesterskapet i halvmaraton, Sandane 1. oktober. 

Nils R. Sandal representerer. 
 Invitasjon til fotball-landskamp G15 Norge-Sverige, Stryn 

6. oktober. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar. 
 Anleggs- og idrettsrådskonferanse, Oslo 14.-16. oktober. 

Nils R. Sandal, Tone Stavland, Anne-Kristine Aas og 
Narve Heggheim deltar. 
 

o HMS og personell 
 

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


