
Hvordan løser idrettsrådet sine oppgaver –
Presentasjon v/John Helge Walderhaug



Vi holder til i Lindås kommune, som er den største kommunen i 
Nordhordland med over 15000 innbyggere.



Lindås Idrettsråd har 17 medlemslag
Lag/Klubb Lag/Klubb

Nordhordland Hestesportklubb Knarvik IL

Nordhordland Sykkelklubb Eikanger IL

Nordhordland Skeiseklubb FIL AKS 77

Nordhordland Skiklubb IL Alvidra

Nordhordland Karateklubb Seim IL

Nordhordland Dykkerklubb NBK

Nordhordland Flyklubb Lindås IL

Nordhordland Bokseklubb Seim Sportsk.Kl.

Holy Riders Nordhordland

• Totalt er det 4006 medlemmer i 2015. Kvinner 1578 og menn 2428.



Styret i Lindås Idrettsråd 2015

Styret i Lindås Idrettsråd 2015:

Rolle Namn Representerer

Leiar John Helge Walderhaug Lindås IL

Nestleiar Heidi Bjørge Eikanger IL

Styremedlem John Sigfred Hugøy Nordhordland Hestesportklubb

Styremedlem Ketil Porsmyr Knarvik IL

Styremedlem Maren Konstanse Svellingen Nordhordland Karateklubb

Styremedlem Grethe Thorsheim FIL AKS 77

1. Varamedlem Thomas Røhn-Aar Seim IL

2. Varamedlem Hans Egil Storheim IL Alvidra

3. Varamedlem Øystein Reidar Moldeklev NBK



Hvordan løser Lindås Idrettsråd sine oppgaver

• Lindås idrettsråd hadde i 2014 en gjennomgang av rådets oppgaver og hvordan vi 
fungerte sammen med de vi skal representere og jobbe sammen med.(status i 
LIR)

• Idrettsrådet og rådets rolle 

• Idrettsråd - Idrettslagene - Idrettsråd

• Idrettslagene - Gruppene 

• Idrettsrådet - Kommunen

• Idrettsrådet - Hordaland idrettskrets

• Idrettsrådet - Politikere og Kommunens administrasjon.

• Idrettsrådet - Andre Idrettsråd i nabo kommunene

• Idrettsråd - Andre

• Tidsklemma



Idrettsrådet og rådets rolle

• Styrets medlemmer var usikre på egen rolle, samt lover og regler

Tiltak, hentet inn HIK og arrangerte: Idrettsrådets ansvar og rolle

«klubbutvikling for idrettsråd»



Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets

LINDÅS IR 18.06.14

Idrettsrådets ansvar og rolle



Gi deg kunnskap om:

- IR sine lovpålagte oppgaver

- IR sitt ansvar overfor idrettslagene

- Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet

- IR sin rolle overfor kommune

- Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR

IR kan benytte kunnskapen til:

- Å utarbeide funksjonsbeskrivelser/ansvarsforhold i IR.



Idrettsråd – Idrettslagene - Idrettsråd

• Her kunne vi ha listet opp mye, men tiltaket ble: 

Hjelp i idrettskvardagen, som omhandlet temaene som er vist i 
invitasjonen på neste side.



«HJELP I IDRETTSKVARDAGEN»

Stad og tid: Kantina i 

Nordhordlandshallen

Tysdag 21.10.2014 kl. 18:30 – 21:00
Program:

18:30 Velkommen til LIR

Idrettsrådets rolle – LIR

Pengar -Spelemidlar

- Midlar

19:00 Inspirasjon, Hordaland Idrettskrets 

(HIK)v/Martin

19:30 Kaffipause

20:00 Klubbutvikling HIK v/Martin

20:30 Økonomi HIK v/Edel

21:00 Ynskjer vi alle vel heim.



• Alle fikk tilbud om klubbutvikling v/HIK

• Nordhordland Ballklubb har 
gjennomført og er blitt godkjent som 
Kvalitetsklubb nivå 1 i Hordaland 
Fotballkrets

• Lindås Idrettsråd har ikke status pr. i 
dag på hva de andre lagene som 
møtte, bestemte seg for eller om andre 
av medlemslaga som ikke var tilstede 
har kontakta HIK om klubbutvikling 
eller annet



Idrettslagene  – gruppene
• Idrettsrådet antar her at idrettslagene informerer i egne rekker slik de 

skal og at alle får informasjon 

• Styret v/Leder er kontaktleddet til Idrettsrådet

• Gruppene må få informasjonen fra sine styrer, og gruppene må 
informere egne styrer, samt saker/tema som de ønsker at Idrettsrådet 
skal se på. Idrettsrådet forholder seg til styrene

• Idrettslagenes årsmeldinger og handlingsplaner må deles med 
idrettsrådet, vi utarbeider vår handlingsplan på idrettslagenes innspill 
som igjen inngår i deres egne planer. Planen er å lage en årlig 
informasjon i lokalavisene om idretten i Lindås

• Idrettsstipend på kr. 10 000,- som deles ut årlig på årsmøtene













Idrettsrådet - Kommunen

• Daglig ansvarlig i kommunen er Fagleiar Idrett og Grønt, og han blir invitert på alle møter 
i LIR, og har daglig kontakt opp mot LIR

• Samarbeidsavtale (ny avtale ligg til behandling)

• 2 forpliktende møter pr. år. Og andre møter etter behov. Vår kontaktperson er 
Rådmannen

• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Lindås kommune

• Andre kommunale planer, her skal det opprettes grupper når kommunen starter på 
arbeidet. LIR skal få fortløpende informasjon, og må nok også delta i ulikt 
planarbeid.(utfordring, har vi resursene til dette?)

• Felles for, samarbeidsavtalen og kommundelplanen idrett,  er at vi skal kunne endre her 
etter behov og ikke måtte vente til en 2 eller 4 års periode. Men vi er pålagt å sette 
prioriteringer i kommunedelplanen for idrett. Altså levende dokumenter

• Vi LIR mottar kr.35 000,- i driftstøtte pr. år. Vi må søke årlig via kulturmidlene





Idrettsråd – Hordaland Idrettskrets

• Enkeltsaker der vi LIR som organisasjonsledd er usikre, bruker vi 
bevist HIK

• Holde oss oppdatert, informasjon fra NIF og HIK

• Spørsmål fra medlemslag, der vi heller ber de kontakte HIK for det er 
der kompetansen sitter. Men vi hjelper de så langt vi kan

• Vi er ett organisasjonsledd i HIK, kommunikasjon, samarbeid, 
enkeltsaker med mer er det klart at vi forventer at HIK er med oss

• HIK er representert på årsmøter, og er behjelpelige med 
tilrettelegging



Idrettsråd – Politikere og Kommunens 
administrasjon
• Administrasjonen i kommunen kan jobbe i en retning

• Politikere i kommunen kan jobbe i en annen retning

• Lindås Idrettsråd sitter imellom idrettslagene sine ønsker og hvordan 
administrasjonen planlegger og hva politikerne planlegger

• Utfordring: LIR må presentere seg i det politiske miljøet, vi er klar over at 
ikke alle politikere kjenner til idrettsrådets og rådets oppgaver. 
Idrettslagene må forstå idrettsrådets utfordringer i en slik situasjon, men til 
sist er det politikerne som tar avgjørelsen. Her må vi nok bli flinkere å 
synligjøre våre utfordringer til medlemslaga og 
samarbeidspartene.(politikere, kommunen v/administrasjonen)



Idrettsrådet – Andre Idrettsråd i nabo 
kommunene
• Vi avholder samrådsmøter, der det går på omgang mellom laga å kalle 

inn oss andre. Vi prøver å få dette til minst en gang pr. år. 



Idrettsrådet - andre

Kjenner andre til LIR i vår kommune en de som vi arbeider tettest sammen med. 
Kjenner alle i idrettslagene til idrettsrådet?

Vi har mye å gjøre på profilering utad:

• Nettside, vi hadde via Lindås kommune denne er utgått. Ny side må utarbeides

• Roll-up har fått laget 2 stk. som er plassert i Nordhordlandshallen og Lindåshallen

• Informasjon, her jobber vi med egne informasjonsskriv til medlemslaga

• Mer bruk av lokalavisene

• Med mer



Tidsklemma

Utfordring 2015

• Klarer ikke å følge oppsett møteplan pga. at medlemmer ikke har tid

• Møter som avholdes, der er vi så vidt vedtaksføre

• Få personer må dra lasset alene

• Vil prøve å få Lindås kommune til å opprette en 20% stilling for 
idrettsrådet, slik at vi får mer mulighet til å jobbe kontinuerlig. Men det vil 
ikke berøre styresammensetningen, men en tilleggsfunksjon til LIR.



Utfordring til HIK v/Ledelsen

• Har det vært gjennomført en evaluering av HIK i løpet av de 10 siste 
årene av idretten selv?

• Er HIK i tråd med ønskene/kravene som utgjør dagens situasjon i 
idrettslag/klubber og idrettsråd.

• Kan idrettsrådene i Hordaland komme sammen og sette opp en 
evaluering av HIK ut fra dagens situasjon, samt sette opp en 
prioriteringsliste over saker som idretten i dag ønsker at HIK tar og 
prioriterer/organiserer bedre for oss?


