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5. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden    

6. Årsmelding 2018          

7. Regnskap 2018          

8. Innkomne forslag  

9. Pause 

10. Forslag til handlingsplan 2019        

11. Forslag til budsjett 2019       

12. Valgkomiteens innstilling    

13. Idrettsrådets innstilling til valgkomité       

14. Orienteringssaker 

15. Avslutning 
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2. Forretningsorden 
 

Styret i Idrettsrådet foreslår følgende forretningsorden: 

 

1. Til å lede årsmøtet velges en møteleder. 

2. Protokollen føres av valgt sekretær. 

3. Det er kun stemmeberettigede som har talerett, med unntak av hilsningstaler. 

Møteleder kan gi taletid til gjester etc. der møteleder finner dette viktig for saken. 

4. Ordet forlanges ved å vise talenummer. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 

ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag begrenses taletiden til 3 

minutter og 1 minutt for annen og tredje gang. For øvrig kan møteleder når denne 

finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for 

inntegnede talere.  

5. Forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagsstillers navn og 

navnet på det organisasjonsledd en representerer. Fremsatte forslag kan ikke 

trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken 

er tatt opp til votering.  

6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall hvis loven ikke bestemmer noe 

annet.  

7. I protokollen innføres bare forslagene og avstemningsresultatet, samt de fattede 

beslutninger.  

8. Møtet er offentlig 
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3. Årsmelding 
 

 

Styret  

Etter årsmøtet på Hansons Minde i Stavanger 21.03.2018 har styret bestått av: 

 

Leder:   Jørn Nielsen    Brodd Badmintonklubb  

Nestleder:  An-Magritt H. Stendahl   Stavanger Turnforening   

Styremedlem:  Geir Engelsgjerd   SIF Håndball      

Styremedlem:  Johanne L. Karlsen   IL Skjalg  

Styremedlem:  Jan Arild Sørbø   Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem:  Linn Hult    Bedriftsidretten     

 Styremedlem:    Svenn Erik Sandsmark   Stavanger Roklub   

1. varamedlem: Astrid Sletten   KFUM Volleyball 

2.varamedlem:  Ola Barkved   Sunde IL  

 

I tillegg har Arne Tennfjord, idrettssjef i Stavanger kommune, deltatt på møtene som observatør. 

 

 

Administrasjon:  

Arne Thorsen-Eie, Daglig leder 

Jone Edland, Idrettskonsulent 

Jan Erik Haavik, Idrettskonsulent (fulltid fra september 2018) 

Ida Tjørsvaag, Patruljefører Idrettspatruljen 50%  
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Nedsatte ressursgrupper bestående av styrets medlemmer: 

Idrett+     Geir Engelsgjerd, Astrid Sletten  

Klagesaker    Geir Engelsgjerd, Svenn Erik Sandsmark 

AU Jørn Nielsen, An-Magritt H Stendahl, Johanne 

Karlsen 

 

Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 107 saker i 2018, hvorav det sittende styret 

(etter årsmøtet i 2018) har avholdt 6 styremøter og behandlet 84 saker. Utenom dette har det 

vært en rekke møter knyttet til enkeltsaker/tiltak som styremedlemmer og administrasjon har 

vært engasjert i.  
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Årsmelding – Status handlingsplan 2018 

 

Idrettsrådet Stavanger skal: 

 

1. Være en aktiv aktør i utforming av Stavanger kommunes idrettspolitikk 

Status: Idrettsrådet følger med på hvilke saker av relevans for idretten som blir tatt opp til 

politisk behandling. Først og fremst gjelder dette saker som behandles i kommunalstyret for 

kultur og idrett (KKI), men også saker i andre kommunalstyrer, utvalg og fora. 

Idrettsrådet sender inn uttale til saker der vi er uenige i rådmannens innstilling, eller der vi ønsker 

å understreke hva som er viktig for idretten i den aktuelle saken. 

Idrettsrådet har god dialog med både politikere og administrasjon og vi gir også muntlige 

innspill/tilbakemeldinger i viktige saker. 

Idrettsrådet blir invitert i forskjellige utvalg og fora og har fra og med 2018 vært representert i 

kommunens klagenemd for idrettssaker 

 

2. Arbeide for at idrettslagene skal få flere og bedre aktivitetsarenaer 

Status: Dette er en kontinuerlig prosess som Idrettsrådet alltid vil arbeide med. Det er også like 

viktig å kunne vedlikeholde og ha god tilgang og utnytte kapasiteten på de anleggene vi allerede 

har, som å realisere nye. I 2018 har Idrettsrådet arbeidet med kommunens fagplan idrett 2019-

2034, og kommet med flere høringsutspill vedrørende idrettsanlegg.  

 

3. Arbeide for en økning av tilskudd til idretten 

Status: Rådmannens forslag til budsjett 2019 har vært tilnærmet lik 2018. I 2018 ble 

tilskuddordningen til administrative stillinger i idretten og BUK-organisasjonene samordnet, mot 

tidligere hvor det var en skjerv fordeling av midlene, som resulterte i at idretten kom langt 

dårligere ut, enn andre organisasjoner med ansatte. 

Konsekvensen av endringen ble at tilskuddet til en ansatt i idretten ble øket med kr. 40.000,-, fra 

kr. 60.000,- til kr. 100.000,- for en 100%-stilling. 

 

4. Styrke det lokale, regionale og nasjonale samarbeidet med idrettsråd 

Status: Idrettsrådet har vært representert ved flere samlinger i 2018. Lokalt har vi hatt samling 

mellom de 4 idrettsrådene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. I tillegg har idrettsrådet 

deltatt på konferanse i regi av RIK for idrettsråd i Rogaland. Nasjonalt har det vært en samling 

fra NIF sentralt knyttet til integreringsarbeid. Det er ellers jevnlig kontakt mellom Stavanger og 

de andre 15 idrettsrådene i Norge som har ansatte. Kontakten er ofte knyttet til konkrete saker der 

vi kommer med felles innspill til NIF, departement eller andre. 

 

5. Arbeide for at idretten får nok treningstid gjennom hele året  

Status: Idrettsrådet har gjennom året tatt opp problemstillingen knyttet til idrettsaktivitet og 

publikum/kommersiell aktivitet som vi følger opp for å fremme den organiserte idrettens 

interesser. Idrettsrådet har i konkrete saker vist til kommunens reglement om tildeling av 

treningstider og argumentert for disse, der det har blitt foreslått avvik som ikke har gagnet 

idretten og/eller med etter vår oppfatning blitt basert på dårlig eller mangelfull argumentasjon. 
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Idrettsrådet vil ha fokus på å: 

 

6. Utnytte tilgjengelige kommunikasjonsverktøy i større grad for å bedre informasjons- og 

kommunikasjonsflyten 

Status: Idrettsrådet har fra og med sommeren 2018 hatt problemer med nettsiden og har 

derfor ikke klart å jobbe slik en har ønsket med informasjon og kommunikasjon gjennom 

nettstedet. Ved utgangen av 2018 var nettsiden operativ igjen. Alle søknadsskjemaer på 

hjemmesiden ble i den forbindelse oppdatert til Questback-skjemaer – som har fungert veldig 

bra. Vi bruker også Facebook og Instagram til å markedsføre Idrettsrådet.  

 

7. Videreutvikle og utnytte potensiale til idrettspatruljen 

Status: Det har vært stor etterspørsel etter Idrettspatruljen og vi hadde økt aktivitet ut til 

skolen. Vi har dessverre ikke hatt midler nok til å etterkomme alle ønsker og forespørsler fra 

skolen. Idrettsrådet arbeider for å få økt tilskudd til Idrettspatruljen for 2019. I 2018 inngikk 

Idrettsrådet en kommersiell avtale med Kvadrat og hadde aktiviteter på kjøpesenter i helger 

og ferier mot betaling. I tillegg har idrettspatruljen vært ute på enkelte andre sarrangement.    

 

8. Engasjere oss i planlegging og gjennomføring av større arrangementer i regionen 

Status: Idrettsrådet har vært representert i styringsgruppa til NM-veka som ble arrangert i 

august 2018. NM-veka vil også i 2019 bli avholdt i Stavanger, sammen med Sola, Randaberg 

og Sandnes.  I tillegg har idrettsrådet hatt ansvar for Idrettsdagen som ble avholdes i starten 

av januar 2019, i forbindelse med Idrettsgallaen i Stavanger. 

 

9. Engasjere idrettslagene til bevissthet om kostnadene for å drive idrett   

Status: Idrettsrådet har bedt alle idrettslag ta diskusjonen om hvilket nivå kontingenter bør 

ligge på og være bevisst på de økonomiske barrierer dette kan skape. Idrettsrådet vil jobbe 

mer med denne problemstillingen i 2019 

10. Samarbeide med idretten/idrettsrådene i Finnøy og Rennesøy for å forberede 

sammenslåing. 

Status: Vi har vært i møter med Finnøy og Rennesøy for å forberede sammenslåing. 

Idrettsrådene ved Finnøy og Rennesøy stiller seg positive til å bli inkludert i Idrettsrådet 

Stavanger. Det er ennå litt uklart om dette blir formalisert i 2019 eller 2020  
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Kommunale tilskudd 

Idrettsrådet fungerer som saksbehandler i forbindelse med noen av de kommunale tilskuddsordningene 

til idretten i Stavanger.  Dvs. at vi sender innstilling til vedtak til kommunalstyret for kultur og idrett 

(KKI), via Idrettsavdelingen. Idrettsrådet innstiller til vedtak innenfor følgende tilskuddsordninger:  

- driftstilskudd til idrettslag 

- tilskudd til idrettsutveksling (Nordisk vennskapsbysamarbeid) 

- idrettsstipend til utøvere, trenere og dommere 

Fordeling av tilskuddene fremgår av Idrettsrådets regnskap. 

I 2018 ble det bevilget driftstilskudd til 100 idrettslag, mot 96 i 2017. Driftstilskudd bevilges til lag som 

har medlemmer til og med 19 år (se vedlegg 1). 

Idrettsstipend 2018 ble bevilget til 9 utøvere og 1 trener på kr 10 000 til hver (se vedlegg 3).  

Anleggstilskudd, tilskudd til administrative stillinger i idrettslag, integreringstilskudd og tilskudd til 

større idrettsarrangement forvaltes av Stavanger kommune v/idrettsavdelingen. 

Stavanger kommunes tilskudd til idretten (inkludert kommunale tilskuddsordninger), som disponeres 

over Idrettsrådets budsjett, har utviklet seg slik de siste årene:  

- 2008: 6 186 000 

- 2009: 6 186 000  

- 2010: 5 111 000 

- 2011: 5 561 000  

- 2012: 5 561 000  (+ 350 000 som arrangør av Nordisk idrettsutveksling) 

- 2013: 5 785 494  (+ 100 000 Nordisk idrettsutveksling og 100 000  

          kompensasjon for tildeling treningstider) 

- 2014: 5 886 000 

- 2015: 5 586 000 (+ 150 000 prosjekt idrett +) 

- 2016: 5 586 000  (+ 150 000 prosjekt idrett + og 265 000 som arrangør av                                                                                                                                                                                      

    Nordisk idrettsutveksling) 

- 2017: 6 099 996  (+ 150 000 prosjekt idrett +)  

- 2018: 6 099 996 (+ 225 000 prosjekt paraidrett) 

 

Lokale aktivitetsmidler 

Idrettsrådet foretar fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Kr.  
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9 313 609,- ble fordelt på idrettslag i Stavanger i 2018, i henhold til vedtatte retningslinjer. Av dette 

ble kr. 1 393 112,- brukt til prioriterte grupper (Idrett+), jf. retningslinjer fra NIF. 

 

Idrettsanlegg       

Nye anlegg 2018 

- Dobbel flerbrukshall v/ Hetlandshallen 

- Del 2 av skateanlegget på Tasta 

  

Interkommunale anlegg 

Samarbeidet med Folkehallene er godt. Det er idrettsrådene i de respektive kommunene som står for 

tildeling av treningstid i Randaberg Arena, Sørmarka Arena og Sandneshallen. Idrettsrådet Stavanger 

står for tildeling av treningstid i Sørmarka Arena. 

Det er et brukerutvalg i alle hallene der idrettsrådene er representert. I tillegg har idretten en 

representant i styret i Folkehallene IKS, et verv som går på rundgang mellom de fire idrettsrådene. I 

inneværende periode er det Øydis M.T. Standnes (Sandnes idrettsråd) som innehar dette vervet.  

Sola Arena – 4 anlegg i Folkehallene er under oppføring. Byggearbeidet er planlagt å være ferdig i 

årsskiftet 2019/2020 

 

Internasjonale mesterskap/konkurranser i Stavanger 

Hammer Stavanger (sykkel) 

Håndballandskamper 

Ishockeylandskamper 

Rugbylandskamper 

Stavanger Open (skate) 

 

NM-veka: I 2018 var Stavangerregionen vertskap for Norges første NM-Veka. Norsk Tipping, NRK 

og Norges Idrettsforbund er hovedarrangører av NM-Veka. Idrettsrådet var representert i 

styringsgruppa, samt bidro med aktivitet v/Idrettspatruljen på kveldsarrangementene.  

I 2018 var følgende idretter med på NM-Veka: 

X-trail, Rullestolrugby, Sjumannsrugby, Dance-battle, Sandvolleyball, Silhuett, Sportspistol, 

Kunstflyvning med modellfly, Game of Skate, Finpistol, Judo, Styrkeløft, Baseball, 

Undervannsfotografering, Cricket, E-innebandy, Kajakkpolo, Droneracing, Aquabike, Akrobatikk 

med motorfly, Speedcross, Sandbryting, Stand Up-padling, HipHop-battle, Breakdance-battle,  

I 2019 kommer NM-veka tilbake til Stavanger. NM-Veka er først og fremst et arrangement rettet mot 

de små idrettene, slik at de får mulighet til å vise seg frem. 
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Idrett og næringsliv 

Idrettsrådet har i 2018 hatt avtale med Kvadrat kjøpesenter, om å ha aktiviteter der mot betaling i 

utvalgte helger. Vi har også vært til stedet på andre aktivitetsdager mot betaling. Vi ser et potensial i å 

samarbeide mer med næringslivet knyttet til drift av Idrettspatruljen. Hansons Minde har i 2018 blitt 

utleid til næringslivet under ONS – samt et par enkeltarrangement. 

 

Idrettsutveksling 

Den Nordiske idrettsutvekslingen arrangeres hvert år og det er ungdom i alderen 15-16 år fra 

vennskapsbyene Stavanger, Eskilstuna (Sverige), Jyväskylä (Finland) og Esbjerg (Danmark) som 

deltar. 28. juni - 2. juli, 2018 var Esbjerg vertsby for utvekslingen, som ble arrangert for 44. gang. Det 

ble konkurrert i multisport for ungdom født i 2002. Stavanger hadde med seg utøvere fra forskjellige 

idrettsgrener. Deltakerne ble innlosjert på vandrerhjem. På kveldene var det sosiale aktiviteter. 

Finnland vant turneringen. Idrettsrådet, Stavanger kommune sin idrettsavdeling og KKI v/Bjarne 

Kvadsheim representerte Stavanger sammen med våre flotte utøvere. 

I 2019 er det Jyväskylä (Finland) som er vertskap. Da er det svømming som står på programmet. 

 

Ildsjelprisen 

Ildsjelprisen deles hvert år ut av ordføreren på Ledaal 1. nyttårsdag. Det er nedsatt en gruppe 

bestående av representanter fra Idrettsrådet og Stavanger kommune som velger årets ildsjel. 

I 2018 ble prisen delt ut for 10. gang og gikk da til Thor Dagfinn Flikkerud fra Stavanger Sandnes 

Skøyteklubb.  

 

Ungdom i Fokus (UiF) 

Det er 4 lag fra 3 forskjellige klubber som er med i 2018/2019 Ungdom i Fokus-ordning. I år var første 

gang klubber fikk søke støtte til både jente og guttelag. Idrettsrådet fikk kun inn søknader fra jentelag, 

Hvert lag ble plukket ut på bakgrunn av søknader. Lagene skal i perioden sommer 2018 – sommer 

2019 gjennomføres minimum 8 sosiale sammenkomster (inkludert en overnatting), de skal 

gjennomføre to skriftlige evalueringer og to “medarbeidersamtaler”.  Jentene har også deltatt på en 

felles aktivitetskveld i regi av Idrettsrådet i Sørmarka Arena (09.11.18). Lagenes trenere/ledere har 

vært på et oppstartsmøte 15.10.18, og de vil igjen bli invitert til et evalueringsmøte i regi av 

Idrettsrådet i vårhalvåret 2019. Formålet med UIF er å beholde ungdommen lenger i idretten. 
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Hansons Minde 

Hansons Minde er svært verdifull som møteplass for idretten, med dens beliggenhet, lokaler og miljø. 

Utlån til møtevirksomhet for idrettslag har vært på samme nivå som i 2017, med litt ekstra aktivitet 

rundt ONS. I tillegg kommer mange møter med idrettslag i kontorlokalene. Det er mange idrettslag 

som bruker Hansons Minde til styremøter, kurs, trenersamlinger, årsmøter m.m., samt at noen av 

særkretsene bruker huset til møtevirksomhet. Foruten at idrettslag låner huset gratis til møte-

/kursvirksomhet fra mandag til torsdag, har vi leid ut til noen private arrangementer primært i helgene. 

Utleie under ONS har vært kjærkomne midler. 

Siden Idrettsrådet flyttet inn i Hansons Minde i 2003 har vi ikke måttet betale leie. F.o.m. 2016 ble 

dette endret og vi betaler en leiesum til Stavanger kommune på ca. kr 45 000. Dette kommer på toppen 

av vanlige driftsutgifter, der strøm og renhold de største utgiftspostene   

Stavanger IF Håndball leide et kontor i 2.etasje fra 01.09.2016 frem til 01.09.2018.  

 

Parkeringsplass ved Stavanger Idrettshall 

Samarbeidet med Stavanger Parkering fungerer veldig godt. Idrettsrådet utsteder parkeringskort og 

Stavanger Parkering utfører, kontrollerer og tildeler parkeringsbøter til de som ikke har gyldig 

parkeringskort. I 2018 organiserte Idrettsrådet utleie av parkeringsplassen under ONS.  

 

Idrett+ 

Målgruppene i Idrett+ er: 

- Inaktive barn og ungdom (6-19 år)  

- Barn og ungdom (6-19 år) med problematferd 

- Personer med innvandrerbakgrunn 

- Personer med funksjonsnedsettelse 

- Personer med betalingsvansker 

 

I 2018 har 35 lag vært direkte involvert i Idrett+ (43 i 2017). 

Noen idrettslag driver større tiltak, eksempelvis svømmetilbud/svømmeropplæring for innvandrere og 

Åpen Hall. Den mest benyttede ordningen innenfor Idrett+ er miljøtrenerordningen, hvor ekstra 

personell settes inn for å gi definerte personer eller grupper ekstra støtte/hjelp i f.m. idrettslagets 

aktiviteter.  

Felles for idrettslagene er at de velger å være samfunnsengasjert i den forstand at de arbeider/bidrar 

konkret for å inkludere individ(er)/grupper som normalt faller utenfor organisert idrett. Idrett+ 

inneholder 12 ulike tiltak som idrettslag i Stavanger kan søke om støtte til, inkludert åpen søknad der 
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lag selv kan lage konsept for å nå ønsket målgruppe. Hver søknad vurderes i dialog med idrettslaget, 

som kan gi relevant informasjon utover selve søknaden. I tillegg følges tiltak opp underveis, og det er i 

enkelte vedvarende tiltak en kontinuerlig dialog gjennom året. 

Idrettsrådet arrangerte i 2018 en 4 dagers ferieleir til Danmark for barn fra familier med dårlig 

betalingsevne i starten av august. Barna ble tatt med på ulike aktiviteter og overnattet på et 

vandrerhjem. Det ble det en positiv opplevelse for alle barna. Vi reiste med Idrettspatruljens minibuss 

og hadde med oss diverse idrettsutstyr som vi benyttet på turen. 

Vedlagt følger en oversikt over tildelinger av Idrett+ midler til idrettslag i 2018 (vedlegg 7). 

Idrettspatruljen 

Etterspørselen til Idrettspatruljen øker for hvert år – vi har ikke hatt mulighet å levere det som 

idrettslag og skoler med de økonomiske midler vi har hatt til rådighet  

Mange idrettslag har vært ute i skolene og hatt kroppsøvingstimer, i form av et samarbeid mellom 

Idrettsrådet (gjennom Idrettspatruljen), idrettslagene og skolene. Idrettspatruljen har også vært til stede 

på ulike markeringer/«dager». Totalt var Idrettspatruljen ute på 60 besøk, viste frem 12 ulike idretter, 

og 14 forskjellige idrettslag hadde instruksjon i 2018. Antall skoler som ønsker besøk øker. På grunn 

stor aktivitet ut til skolene i vårhalvåret 2018, var det ikke nok i budsjettet til å levere like mye 

aktiviteten i høsthalvåret. 

I tillegg har Idrettspatruljen hatt aktivitet på Kvadrat i flere helger mot betaling. 

Samarbeid Idrett+ og Folkepuls 

Idrettsrådet Stavanger har et samarbeid med Folkepulsen (Rogaland Idrettskrets) og Idrettsavdelingen 

i Stavanger Kommune om en egen tilskuddsordning som retter seg mot personer med fysisk nedsatt 

funksjonsevne. Arbeidet kom i gang høsten 2018, med tilskudd gitt til 4 idrettslag som enten startet 

opp, eller allerede drev, tiltak rettet mot denne målgruppen. Totalt kr. 375.000,- som tilskudd til IL. Da 

vi kom så sent i gang i 2018 vil arbeidet fortsette i 2019. Det er søkt om midler for å gjøre satsingen 

mer langvarig.  

Arbeidsledige 

Idrettsrådet startet i 2017 et samarbeid med NAV i et forsøk på å få arbeidsledige inn i idrettslag i 

form av arbeidstrening. I første omgang er dette et tilbud til idrettslag som har fast ansatt. Alle 

idrettslag ble utsendt informasjon angående denne ordningen i 2018 med kontaktinformasjon for 

hvordan å gjøre seg tilgjengelig for en slik ordning. Idrettsrådet og NAV hadde flere møter i starten av 

2018 for å engasjere arbeidssøkende til idrettslag med fast ansatte. Det ble sendt ut e-post til alle 

idrettslag, at de kunne kontakte NAV hvis dette var interessant for deres idrettslag. Idrettsrådet 
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arrangerte også møte mellom interesserte idrettslag og NAV for informasjon om muligheter til å 

engasjere arbeidsledige 

Tildeling av treningstider 

I 2018 tok kommunen over tildelingen av treningstider i kommunale idrettshaller og på utendørs 

ballbaner. Idrettsrådet tildelte tider i Sørmarka Arena (som nevnt under kapitlet om interkommunale 

anlegg).  

Samarbeid med kommunepolitikere 

Det er avholdt eget møte mellom kommunalstyret for kultur og idrett (KKI) og Idrettsrådet. Vi har i 

tillegg ved flere anledninger presentert Idrettsrådet og aktuelle saker. Vi opplever at politikerne er 

lydhøre for våre innspill. 

 

Samarbeid med idrettsavdelingen i kommunen 

Vi har i 2018 hatt et svært godt samarbeid med Stavanger kommune, først og fremst er det 

idrettsavdelingen vi har kontakt med. Idrettssjef Arne Tennfjord har møtt på Idrettsrådets styremøter. 

  

Representasjon 

Idrettsrådet blir invitert til diverse jubileer, markeringer, åpninger av anlegg og mesterskap. Dette 

setter vi stor pris på. Vi stiller på dette så langt det er mulig. 

 

Økonomi  

Regnskapet viser et overskudd på kr. 49 043 mot budsjett på minus 41 000 i 2018. 

 

Takk 

Idrettsrådet retter en stor takk til alle samarbeidspartnere i året som har gått, spesielt til idrettslagene. 

 

 

 

 

 

 

 



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 15 

4. Årsberetning 
 

 

 

 



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 16 

5. Regnskap 2018 
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5.1 Revisjonsrapport 
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5.2 Kontrollkomiteens beretning 
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6. Innkomne forslag 

 

6.1 Idrettsrådet: Nye «Idrettsrådet Stavanger» 
 

Forslag til vedtak: 

Finnøy og Rennesøy innlemmes i Idrettsrådet Stavanger fra og med Årsmøtet 

2019. 

 

Fra og med 2020 så blir Finnøy og Rennesøy en del av Stavanger Kommune, med 

den konsekvensen at Idrettsrådet Stavanger vil få ansvar for idretten i de nye 

«bydelene». Det har vært en god kommunikasjon mellom Idrettsrådet Stavanger 

og idrettsrådene i Finnøy og Rennesøy. Styret i Idrettsrådet Stavanger har fattet 

et vedtak høsten 2018 (sak 85/18) der de vedtok å innlemme Finnøy og 

Rennesøy, så sant partene ønsket dette, og forutsatt Årsmøtets godkjennelse. 

Både Rennesøy og Finnøy Idrettsråd har vedtatt sammenslåingen. Styret i 

Idrettsrådet Stavanger ser ingen grunn til å vente til 2020 med dette, da partene 

ser det hensiktsmessig å gjøre det nå.  

Stavanger Kommune har på flere områder startet arbeidet med sammenslåingen 

av «Nye Stavanger». Idrettsrådet Stavanger mener det er smart å foreta en 

innlemming nå, slik at sammenslåingen faktisk har skjedd før 01.01.2020.  

De kommunale og statlige tilskuddsordningene som Idrettsrådet Stavanger 

forvalter vil ikke slå inn for Finnøy og Rennesøy før i 2020.  
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7. Forslag Handlingsplan 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettsrådet Stavanger skal ha som mål å: 

• Være en aktiv aktør i utforming av Stavanger kommunes idrettspolitikk 

• Arbeide for at idrettslagene skal få flere og bedre aktivitetsarenaer 

• Arbeide for en økning av tilskudd til idretten 

• Bidra til det lokale, regionale og nasjonale samarbeidet med idrettsråd 

• Arbeide for at idretten får nok treningstid gjennom hele året  

 

 

Idrettsrådet vil ha fokus på å: 

• Utnytte tilgjengelige kommunikasjonsverktøy i større grad for å bedre informasjons- 

og kommunikasjonsflyten. 

• Følge opp Stavanger kommune sin Idrettsplan 

• Skaffe en bedre oversikt over bruken av de kommunale idrettsanleggene 

• Videreutvikle og utnytte potensiale til Idrettspatruljen.   

• Engasjere oss i planlegging og gjennomføring av større arrangementer i regionen 

• Engasjere idrettslagene til bevissthet om kostnadene for å drive idrett   

• Bevisstgjør ungdom om doping som et idretts- og folkehelseproblem i samarbeid 

med andre instanser. 
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8. Budsjett 2019 
 

TOTALT      Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019 

Inntekter           

  Kommunalt tilskudd         6 100 000          6 099 996          6 100 000  

  Leieinntekter            235 000             233 700             160 000  

  Andre inntekter         1 510 000          1 741 985          1 965 000  

Sum inntekter           7 845 000          8 075 681          8 225 000  

            

Kostnader           

  Tilskudd idrettslag         4 629 000          4 623 968          4 856 000 

  Personalkostnader         2 500 000          2 581 661          2 700 000  

 Andre driftskostnader            748 000             813 853             705 000  

  Ordinære avskrivinger              10 000                 9 600               10 000  

Sum kostnader           7 887 000          8 029 082          8 271 000  

            

Driftsresultat              -42 000               46 599              -46 000  

           

  Renteinntekt                1 000                 2 632                 2 500  

  Annen finansintekt   -                1 087                 1 000  

  Rentekostnad   -               -1 275                 1 000  

Resultat finansposter                  1 000                 2 444                 2 500  

            

ÅRSRESULTAT              -41 000               49 043             -43 500  

            

Overføringer           

til egenkapital             -41 000               49 043              -43 500  

fra annen egenkapital     - -   

Sum overføringer              -41 000               49 043              -43 500  
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1. Annen driftsinntekt     

 Tilskudd NIF - Idrett+      1 100 000  1 000 000         1 230 000 

 Tilskudd NIF - Momskompensajon        175 000  152 418            160 000  

 Tilskudd Samarbeidsprosjekt                  -    375 000            375 000  

 Idrettspatrulje, parkering m.m.         235 000  214 567            200 000  

 SUM  1 510 000 1 741 985         1 965 000  

      

2. Tilskudd idrettslag      

 Driftstilskudd  3 814 000 3 814 000         3 814 000  

 Stipender  100 000 101 581            102 000  

 Idrettsutveksling  85 000 57 147              90 000  

 Ungdom i Fokus  100 000 46 850 - 

 Idrett+ paraidrett, idrettspatrulje  530 000 604 390            850 000  

 SUM  4 629 000 4 623 968         4 856 000  

      

3. Andre driftskostander     

 Andre driftskostnader består av en rekke poster som: regnskapstjeneste, revisor, strøm,  

 vask, kjøretøy, renovasjon, data, tlf, kontorrekvisita, styret, 50 årsjubileum  
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9. Valgkomiteens innstilling 
 

Valgkomiteens forslag: 

Styret: 

Leder: Jørn Nielsen Brodd Badminton Gjenvalg, 2 år 

Nestleder An-Magritt H. Stendahl Stv. Turnforening Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem Geir Engelsgjerd SIF Håndball Ikke på valg 

Styremedlem Astrid Sletten KFUM Stv. Volleyb. Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem Jan Arild Sørbø Ish.klubben Stv. Ikke på valg 

Styremedlem Linn Hult Bedriftsidretten Ikke på valg 

Styremedlem Svenn Erik Sandsmark Stv. Roklubb Ikke på valg 

 

1.varamedlem Jon Asgaut Flesjå Finnøy IL Nyvalg 1 år 

2.varamedlem Elisabeth Berntsen Stv. Svømmeklubb Nyvalg 1 år 

 

Kontrollkomité: 

Medlem: Tore Drange SIF Håndball Ikke på valg 

Medlem: Thorbjørn Hinna Hinna IL Gjenvalg, 2 år 

Varamedlem: Håvard Løvik SK Jarl Gjenvalg, 1 år 

Varamedlem: Annebeth Tvedten Stv. Turnforening Gjenvalg, 1 år  

 

 

Idrettsrådets representanter til Rogaland idrettskrets sitt ting: 

Idrettsrådet får selv mandat til å oppnevne representanter. 

 

Forslag til Idrettsrådets valgkomité (fastsettes av styret): 

Leder: Gry Knudsen Stv. Svømme Club Ikke på valg 

Medlem: Gunnar Nygård Hinna FK Gjenvalg, 2 år 

Medlem: Johanne Karlsen IL Skjalg Nyvalg, 2 år 

Varamedlem: Jørn Hansen Stv. Innebandyklubb Gjenvalg, 1 år 
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10. Vedlegg 
 

1. Tildeling av kommunalt driftstilskudd 

2. Tildeling av kommunalt anleggstilskudd 

3. Tildeling av kommunalt integreringstilskudd  

4. Tildeling av kommunalt idrettsstipend  

5. Tildeling av kommunalt tilskudd til administrativ stilling i idrettslag 

6. Tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 

7. Tildeling Idrett+ 

8. Ungdom i Fokus  

9. Protokoll fra årsmøtet 2018 

 10. Kriterier for kommunalt driftstilskudd 

 11. Kriterier for kommunalt anleggstilskudd 

 12. Kriterier for kommunalt idrettsstipend 

 13. Kriterier Idrett+ 

 14. Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg 

 15. Kriterier Ungdom i Fokus  

 16. Lov for Idrettsrådet Stavanger 
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10.1 Tildeling av kommunalt driftstilskudd 
 

Idrettslag Utbetaling 2018 

Stv. Capoeira Klubb  kr            4 327  

Stv. Cheersport klubb  kr          45 191  

Stv. Freestyledisco Klubb  kr            5 929  

Stv. Døves  kr            2 564  

Stv. Fekteklubb  kr          10 096  

Stv. Golfklubb  kr          17 467  

Stv. Helsesportlag  kr            2 404  

Stv. Innebandyklubb  kr          37 980  

Stv. Judoklubb  kr          63 139  

Stv. Ju Jitsu Klubb  kr          11 057  

Stv. JuShinKan Aikido  kr          13 461  

Stv. Kajakklubb  kr          24 358  

Stv. Karateklubb  kr          21 153  

Stv. Kunstløpklubb  kr          52 723  

Stv. Modellbilklubb  kr            4 006  

Stv. Orienteringsklubb  kr            7 852  

Stv. Pistolklubb  kr            8 333  

Stv. Roklubb  kr          10 577  

Stavanger Rugby  kr            8 493  

Stavanger Sandnes Skøyteklubb  kr          12 179  

Stv. Seilforening  kr          17 467  

Stv. Skateklubb  kr            6 090  

Stv. Skiklubb  kr            8 013  

Stv. Skytterlag   kr          10 416  

Stv. Stupe Club  kr          10 416  

Stv. Svømme Club  kr       272 108  

Stv. Sykleklubb  kr            9 615  

Stv. Taekwon-do klubb  kr          19 871  

Stv. Tennisklubb  kr          65 864  

Stv. Triathlonklubb  kr                481  

Stv. Turnforening  kr       209 449  

Stv. Vannpoloklubb  kr            8 654  
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Stv. Vektløfter Klubb  kr            2 564  

Storhaug Rideklubb  kr          21 794  

Straen Gymnastikk og Turnforening  kr       178 521  

Sunde IL  kr          68 267  

Sunde Innebandy  kr          23 397  

Svithun Biljardklubb  kr            2 885  

Tasta Håndballklubb  kr          32 211  

Tasta IL  kr          33 973  

Tasta Turn  kr          61 697  

Tastavarden HK  kr          29 006  

Tjensvoll FK  kr          88 940  

Ullandhaug IL  kr            8 493  

Vardeneset BK  kr       103 202  

Vardeneset IF  kr          37 018  

Vassøy IL   kr            8 814  

Vaulen IL  kr          82 850  

Viking FK  kr       110 093  

Viking Håndballklubb  kr          35 896  

Viking Stv. Håndballklubb  kr            3 205  

Øyane IL  kr            9 775  

SUM   kr    3 814 000  
 

10.2 Tildeling av kommunalt anleggstilskudd 
 

Idrettslag  Tilskudd 2018 

Forus og Gausel IL  33 940 

Stavanger JuShinKan Akido  48 942 

Straen Turn- og 

Gymnastikkforening  

45 718 

Stavanger Skytterlag  32 333 

Stavanger Bryteklubb  4820 

Stavanger Karateklubb  26 996 

Brodd FK  21 500 

Stavanger Roklubb  88 427 

Tjensvoll FK  16 729 

Viking FK  33 838 

Stavanger Seilforening  50 763 

Stavanger Golfklubb  169 657 

FK Vidar  8108 

Hundvåg FK  28 301 
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Friskis og Svettis  75 743 

Stavanger Kajakklubb  9424 

Nord-Jæren Sportsdanseklubb  24 473 

SK Jarl  6213 

Stavanger Ju Jitsu 12 020 

Stavanger Judoklubb 14 022 

Rogaland Rideklubb 85 343 

Buøy IL  12 690 

SUM 850 000 
 

10.3 Tildeling av kommunalt integreringstilskudd 
 

Idrettslag Tilskudd 2018 

IL Brodd  200 000 

Tjensvoll FK 100 000 

SIF Fotball 100 000 

SUM 400 000 
 

10.4 Tildeling av kommunalt idrettsstipend 
 

Navn Idrettslag Rolle 

Anette Snørteland Jensen Vardeneset ballklubb Utøver 

Marthe Cecilie Willumsen Madla Svømmeklubb Utøver 

Jens Petter Turøy Madla Svømmeklubb  Utøver 

Helle Oppedal Stavanger Seilforening Utøver 

Sondre Auklend Viking FK Utøver 

Karen Undset Stavanger Roklub Utøver 

Torgeir Asencion Helgeland Bentsen Stavanger Vektløfterklubb Utøver 

Solveig Smistad Stavanger Vektløfterklubb Utøver 

Håkon Biserød Vengnes  Stavanger Roklub Utøver 

Arild Maka Gausel Judoklubb Trener 

 

10.5 Tildeling av kommunalt tilskudd til administrativ stilling i idrettslag 
 

Idrettslag Tilskudd Stavanger 2018 

Brodd FK  101 806 

Madla IL  101 806 

Forus- og Gausel  101 806 

Skjalg IL 50 903  50 903 

Stavanger Svømmeclub 101 806 

FK Vidar  101 806 

Tasta IL  76 354 
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Stavanger Seilforening  81 449 

Sunde IL  61 083 

Kampen Innebandy  40 722 

Madla Svømmeklubb  101 806 

Ishockeyklubben Stavanger  101 806 

Storhaug Rideklubb  101 806 

Stavanger Innebandyklubb  61 083 

Stavanger Turnforening  101 806 

Hundvåg Håndball  101 806 

KFUM Håndball  40 722 

SIF Fotball  101 806 

Viking FK  101 806 

Stavanger Sandnes Skøyteklubb  61 083 

Vardeneset Ballklubb  101 806 

Hundvåg FK  101 806 

Stavanger Golfklubb  101 806 

Straen Turn- og Gymnastikk  61 083 

Viking Håndball  40 722 6 

Hundvåg Karateklubb  35 632 

Frisinn Sportsklubb 50 903 

GTI Fritidsklubb  101 806 

Tjensvoll FK  101 806 

Stavanger Døves Idrettsforening  20 361 

Stavanger Kajakklubb  101 806 

Hinna FK  101 806 

Rogaland Rideklubb  101 806 

SIF Håndball  81 449 

Hafrsfjord Hockey  101 806 
 

10.6 Tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 
 

Idrettslag LAM Fordeling 2018 IDRETT+ 2018 

Aktiv Kickboxing &kampsportklubb  kr                             24 696    

Bratte Rogalands Venner  kr                           115 763    

Brodd Badmintonklubb  kr                             28 115    

Brodd Fotball  kr                           215 251   kr              84 000,00  

Brodd Håndballklubb  kr                             33 976    

Brodd Innebandyklubb  kr                             47 263    

Buøy IL  kr                              59 488    

Cross Bowlingklubb  kr                             12 158    

FK Vidar  kr                           191 945    

Forus & Gausel IL  kr                           357 036    

Frisinn Sportsklubb  kr                           116 757   kr           156 800,00  

Friskis og Svettis Stavanger og Sandnes  kr                                7 285   kr              36 000,00  

Gausel Judoklubb  kr                                3 716    

Hafrsfjord Pistolklubb  kr                              21 410    
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Hafrsfjord Sykkelklubb  kr                              28 463   kr             12 000,00  

Hafrsfjord Turnforening  kr                             10 899    

Hinna Fotball  kr                           222 157   kr           109 000,00  

Hinna Friidrett  kr                             37 727    

Hinna Håndball  kr                          110 097   kr              48 750,00  

Hinna Innebandy  kr                             13 248    

Hinna Volleyball  kr                             12 885    

Hundvåg Fotballklubb  kr                          222 603    

Hundvåg Håndballklubb  kr                           144 184   kr           234 000,00  

IL Skjalg  kr                           101 836    

Ishockeyklubben Stavanger   kr                           344 651   kr             32 000,00  

Kampen Innebandyklubb  kr                              84 971   kr             35 000,00  

KFUM Stavanger fotball  kr                                4 360    

KFUM Håndball Stavanger  kr                             86 112    

KFUM Stavanger Volleyball  kr                             76 306    

Madla IL  kr                           315 424    

NJ Sportsdanseklubb  kr                              32 886    

Pol IL   kr                             12 518    

Rogaland Rideklubb  kr                             75 031    

Seiken Karateklubb  kr                                  991    

Siddis Badmintonklubb  kr                                4 328    

Siddis trim og turnforening  kr                              65 466    

SIF – Fotball  kr                          116 850   kr              27 000,00  

SIF Håndball  kr                           165 129    

Skiforeningen Stv.  Kr                             11 728    

Sportsklubben Jarl  kr                             74 361    

Stv. Badmintonklubb  kr                              33 205    

Stv. Basketballklubb  kr                              50 517    

Stv. Bokseklubb  kr                                8 458    

Stv. Bordtennisklubb  kr                             13 679    

Stv. Bowlingklubb  kr                                1 801    

Stv. Bueskyttere  kr                              23 408    

Stv. Capoeira Klubb  kr                                7 862    

Stv. Cheersport klubb  kr                           135 969    

Stv. Døves  kr                                8 557    

Stv. Fekteklubb  kr                             31 535   kr              36 000,00  

Stv. Freestyle Disco  kr                            14 883    

Stv. Golfklubb  kr                             63 121    

Stv. Helsesportlag  kr                                2 081    

Stv. Innebandyklubb  kr                             94 519   kr             33 000,00  

Stv. Judoklubb  kr                           113 064    

Stv. Ju Jitsu Klubb  kr                             29 486    

Stv. JuShinKan Aikido  kr                             24 313   kr              25 612,00  

Stv. Kajakkklubb  kr                             94 328    

Stv. Karateklubb  kr                             43 260   kr              15 000,00  
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Stv. Kunstløpklubb  kr                           115 148    

Stv. Modellbilklubb  kr                             14 587   kr              50 000,00  

Stv. Orienteringsklubb  kr                             26 117    

Stv. Pistolklubb  kr                             33 750   kr              52 000,00  

Stv. Roklub  kr                             44 637    

Stv. Rugbyklubb  kr                             28 909    

Stavanger Sandnes Skøyteklubb  kr                              31 286    

Stv. Seilforening  kr                             52 795    

Stv. Skiklubb  kr                             27 918    

Stv. Stupe Club  kr                             18 516    

Stv. Svømme Club  kr                           627 041   kr              30 000,00  

Stv. Sykleklubb  kr                             35 203    

Stv. Taekwon-do klubb  kr                             54 545    

Stv. Tennisklubb  kr                           164 871    

Stv. Triathlonklubb  kr                                1 801    

Stv. Turnforening  kr                           299 724    

Stv. Vannpoloklubb  kr                             10 437    

Stv. Vektløfter Klubb  kr                             12 324    

Storhaug Rideklubb  kr                              58 328   kr             60 000,00  

Straen Gymnastikk og Turnforening  kr                           211 926   kr              72 000,00  

Sunde IL  kr                           159 632   kr              61 950,00  

Sunde Innebandy  kr                             67 959   kr              72 500,00  

Svithun Biljardklubb  kr                             11 432    

Tasta Håndballklubb  kr                             53 729    

Tasta IL  kr                             72 497    

Tasta Turn  kr                             45 073    

Tastavarden HK  kr                              51 351   kr              25 000,00  

Tjensvoll FK  Kr                           257 186    

Uburhedleren Fjellsportlag   kr                            21 458    

Vardeneset BK  kr                           253 724    

Vardeneset IF  kr                             41 405    

Vassøy IL   kr                              15 460    

Vaulen IL  kr                           168 399    

Viking FK  kr                           294 893   kr             25 500,00  

Viking Håndballklubb  kr                           107 869   kr              60 000,00  

Viking Stv. Håndballklubb  kr                             16 190    

Øyane IL  kr                                8 257    

SUM 2018                  7 920 497  1 393 112  
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10.7 Tildeling Idrett+ 
 

Brodd FK 84000 

Forus & Gausel IL 6500 

Friskis & Svettis 36000 

Frisinn 156800 

Hafrsfjord Sykkelklubb 12000 

Hinna Fotball 125650 

Hinna Håndball 48750 

Hundvåg Håndball 252700 

Ishockeyklubben Stavanger 81820 

Jushinkan Aikido 68212 

Kampen Innebandy 35000 

Madla IL 16000 

Madla Svømmeklubb 43500 

Stavanger Bowls 1000 

Stavanger Bueskyttere 1000 

Stavanger Fekteklubb 41000 

SIF Fotball 27000 

Stavanger Innebandyklubb 33000 

Stavanger Karateklubb 15000 

Stavanger Modellbilklubb 50000 

Stavanger Pistolklubb 54000 

Stavanger Skytterlag 3000 

Stavanger Svømmeklubb 30000 

Stavanger Vektløfterklubb 2000 

Storhaug Rideklubb 60000 

Straen Gym og turnforening 112000 

Sunde Idrettslag 71450 

Sunde Innebandyklubb 72500 

Skjalg IL 10000 

Svithun Biljardklubb 2000 

Sørmarka Curlingklubb 3000 

Tastavarden IL 25000 

Vardeneset IF 2000 

Viking FK 25500 

Viking Håndballklubb 60000 

SUM 1 667382 
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10.8 Ungdom i Fokus 
 

Idrettslag Idrett Lag SUM 

KFUM Håndball Stavanger Håndball J-04 10 000 

Hinna Håndball Håndball J-02 10 000  

KFUM Håndball Stavanger Håndball J-02 10 000  

Rogaland Rideklubb Sprangridning 13-17 10 000 

SUM   40 000 
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10.9 Protokoll fra årsmøtet 2018 
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10.10 Kriterier for kommunalt driftstilskudd 
 

Generelt 

Kommunalt driftstilskudd kan kun gis til idrettslag som driver aktivt for barn og ungdom til og med 

det året de fyller 25 år.  

 

Fordeling 

Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall for medlemmer til 

og med det året de fyller 25 år. 

 

Begrensning 

Det kommunale tilskuddet kan ikke overstige idrettslagets egenandel, dvs. summen av innbetalt 

medlemskontingent og andre medlemsavgifter bokført i idrettslagets regnskap. 

Det er kun betalt, personlig medlemskap som regnes med. 

 

Vedlegg til søknaden  

I tillegg til utfylt søknad på fastsatt skjema, skal søknaden om driftstilskudd vedlegges:  

a) Årsmøteinnkalling og årsmøteprotokoll 

b) Signert revisorgodkjent regnskap 

c) Årsmelding 

d) Medlemsliste, med navn og fødselsdato (fødselsår eller alder kan også aksepteres) i 

overensstemmelse med vedlagte regnskap. 

 

10.11 Kriterier for kommunalt anleggstilskudd 
 

Tilskudd kan bli gitt til alle idrettslag i Stavanger kommune som eier sine egne anlegg eller som leier 

idrettsanlegg i Stavanger. Eierskap eller leie må dokumenteres i søknaden. 

Tilskuddet blir fordelt mellom søkerne hvert år ut ifra hva de har av netto driftsutgifter i drift eller leie 

på anlegget. Det må legges ved revisor godkjent regnskap fra idrettslaget som dokumenterer disse 

utgiftene.  

Tilskudd til idrettslagene blir vurdert etter hvor store netto driftsutgifter idrettslagene har. 

Tilskudd til idrettslag er inntil 50 % av de totale utgiftene. 

Utbetaling av tilskudd til idrettslag skjer etter at kommunalstyret for kultur og idrett har vedtatt 

fordelingen av summene til søkerne.  

 

10.12 Kriterier for kommunalt idrettsstipend 
 

Kommunalt idrettsstipend trener/leder dommer: 

Stipend kan bare tildeles medlemmer av idrettslag i Stavanger 

Stipend skal gå til dekning av egenandel ved videreutdanning og kompetanseheving. 



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 45 

Stipendet kan ikke brukes til treningsleirer og deltakelse i mesterskap for eget lag, hvis det ikke er 

dokumentert kompetansehevende tiltak samtidig, for eksempel egne kurs/samlinger for 

trenere/ledere/dommere. 

Dokumentasjon for tiltak som det søkes om må vedlegges for å få utbetalt stipend 

Stipendets størrelse er kr. 10 000,-. 

 

Kommunalt idrettsstipend utøvere: 

Stipend kan bare tildeles til medlemmer av idrettslag i Stavanger 

Stipend skal tildeles idrettsutøvere som har oppnådd topp nasjonale og/eller internasjonale resultater i 

løpet av siste kalenderår. 

Idrettsutøverne må være minimum 13 år det året prestasjonen/ene det søkes om. 

Det vil ikke kreves dokumentasjon for utgiftsdekning for utbetaling av stipend. 

Stipendets størrelse er kr. 10 000,- 

Stipendsøkere som ikke har mottatt stipend tidligere vil prioriteres foran tidligere stipendmottakere, 

men tidligere stipendmottakere kan også søke.  

 

Dette er private stipend som skal gå direkte til trener/leder/utøver og ikke til utgiftsdekning for 

klubben.  

Av den totale summen for idrettsstipend (begge ordningene) skal det fordeles 10 % til handikapidrett. 

 

10.13 Kriterier Idrett+ 
 

Hovedmålsetting 

Gi barn og ungdom med ekstra behov for støtte/hjelp et reelt tilbud om idrettslig aktivitet. 

 

Målgrupper med delmål: 

Inaktive barn og ungdom (6-19 år)  

Få flere barn og ungdom fysisk aktive 

Skape alternative idretts- og aktivitetstiltak i nærmiljøet 

Øke antall medlemmer i den organiserte idretten 

 

Barn og ungdom (6-19 år) med problem adferd 

Utvikle og etablere gode aktivitetstiltak for barn og ungdom med problem adferd. 

Skape arenaer for deltakelse og medbestemmelse 

 

Innvandrere 

Få flere innvandrerbarn og – ungdom med i ordinær idrettsaktivitet, særlig vekt på jenter 

Utvikle og etablere idretts- og aktivitetstiltak i flerkulturelle miljøer 

Øke deltakelsen for foreldre til barn og ungdom med innvandrerbakgrunn 
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Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for ekstra oppfølging (gjelder også voksne). 

 

Personer med betalingsvansker/økonomisk barrierer for å delta i idrettslig aktiviteter. 

 

Kriterier 

Tiltak som hører inn under Idrett+ skal i hovedregel ikke være knyttet opp mot medlemskapet 

Tiltak skal være utenom idrettslagets ordinære aktivitet 

Tiltak skal stimulere til flest mulig i aktivitet, spesielt de som ikke er aktive fra før 

Tiltakene skal først og fremst rettes inn mot grupper/personer som faller utenfor, og/eller har spesielle 

behov. 

 

Aktuelle tiltak 

Åpen hall: 

Åpen hall er et tiltak der en idrettshall eller annen stor arena blir åpnet for ungdom på kveldstid 

og/eller helger/ferier. Dette skal være et lavterskeltilbud, der det skal legges til rette for at deltagerne 

selv kan velge hva de ønsker av fysisk aktivitet. Ungdom bør trekkes inn i planleggingen av åpen hall 

og så langt det er mulig ha arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføringen av tiltaket. 

Tilbudet skal være gratis  

 

Søknad/tilskudd: 

Søknadsfrist er 1. desember for vår og 1. juni for høst. Noen haller har frigjort tid til dette tiltaket. 

Hvilke haller dette er kan variere. Ta kontakt med Idrettsrådet Stavanger for nærmere info.  

Det ytes et tilskudd på inntil kr. 2000,- pr. gang som da forutsetter en åpningstid på minimum 3 timer, 

for påfølgende timer ytes inntil kr. 500,- pr. time  

Tilskudds sum kan i enkelte tilfeller vurderes høyere inntil kr. 4000,-, hvis det er ønske/behov for å 

legge inn ekstra ressurser i gjennomføringen. Eks. natturneringer. 

 

Idrett og Utfordring: 

Idrett og utfordring er et tiltak for navngitte personer med ekstra behov for støtte. Tilbudet er for barn 

og ungdom som har en uønsket atferd og/eller ikke har det nettverk og stimulering som er nødvendig. 

Idretten kan her samarbeide med en eller flere samarbeidspartnere innenfor faginstanser, som 

barnevern, uteseksjon, politi, fritid, skole, institusjoner og lignende. 

Idretten skal være representert direkte i selve tiltaket/aktiviteten, som i utgangspunktet skjer 1. gang 

pr. uke over 1 år. 

Gruppen består av 6 – 10 barn/ungdom og 2 – 3 voksne.   

Gruppen forflytter seg der aktiviteten tilbys – primært hos idrettslag. 

De idrettslag som blir oppsøkt og stiller med instruksjon får som hovedregel kr. 1000 pr. gang. 

Idrettsrådet er ansvarlig for å skaffe Idrettslag/instruktører som skal instruere i hver enkelt aktivitet      

De voksne deltar på lik linje med barn/ungdom – ”det er instruktøren som er sjefen.” 
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Det kan gis anledning til overnattingstur i oppstarten, som en ”bli kjent tur” eller en tur som avslutning 

på tiltaket. 

Tiltaket skal være gratis 

Søknad/tilskudd: 

Skal en sette i gang dette tiltaket kreves det at det aktuelle idrettslaget har vært i kontakt med 

Idrettsrådet på forhånd. Idrettsrådet vil være spesielt opptatt av at det er vilje, evne, kompetanse og et 

nedfelt ønske fra det aktuelle idrettslag om å bidra til samfunnet på en slik måte. Ut i fra denne 

kontakten vurderes det om tiltaket kan settes i verk. 

Det gis et tilskudd på inntil kr. 1500, - pr. aktivitetsdag til det idrettslaget tilhører. Det gis også inntil 

kr. 5000 pr. år, pr. gruppe som skal dekke opp småutgifter og eventuell ekstra møtevirksomhet utover 

ordinær planlegging som ellers ligger i summen pr. aktivitetsdag. I tillegg kan det gis støtte til en tur. 

 

Enkeltarrangement rettet mot en eller flere målgrupper: 

Det kan være for eksempel, Familiedag eller Fargerik fotball. Dette dreier seg om arrangement som 

setter søkelys på problemstillinger knyttet til målgruppene, f. eks; flerkulturell idrettsglede, motstand 

mot rasisme, ”flere i aktivitet’”, mm.  

Det gis et tilskudd til arrangement som utover å tilby en ordinær idrettsaktivitet, i tillegg retter 

søkelyset på temaer, spørsmål og problemstillinger innunder Idrett +. 

Tiltaket skal være gratis eller svært rimelig. 

Søknad/tilskudd: 

Det kan søkes hele året i forkant av tiltaket. 

Det gis en støtte på inntil kr. 2000,-  

 

Ferieklubber (ikke fotballskoler): 

Der idrettslag legger til rette for aktiviteter i ferier (sommer, høst, vinter og påskeferie.) kan det søkes 

om tilskudd, da dette er tilbud som går ut over ordinær drift av idrettslaget, samt at vi ser på dette som 

svært preventivt.  

Det er naturlig at tiltaket vil ha deltakeravgift, men det skal bestrebes å sette den så lav som mulig. Vi 

oppfordrer arrangører å ta kontakt med Idrettsrådet i god tid før annonsering går ut i forhold til 

prissetting og muligheten for å få støtte.    

Søknad/tilskudd 

Det kan søkes hele året i forkant av tiltaket. 

Innhold, målsetting, antall deltagere og antall timer/dager avgjør om og hvor mye tilskudd det kan 

ytes. Det kan gis en støtte på inntil kr. 2000,- pr. dag   

 

IFO (Idretts fritidsordning): 

Idrettens fritidsordning er bygget over samme lest som Skolens fritidsordning, men har som navnet 

tilsier, gitt idretten en sentral plass både i utforming og oppbygging av konseptet.  

IFO kan være en viktig arena for å fange opp enkeltpersoner som trenger ekstra støtte/tilrettelegging 

og som dermed krever økt ressurser. De som driver IFO/FFO som en del av idrettslagets virksomhet 
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kan søke om økonomisk støtte til de som trenger spesiell tilrettelegging/oppmerksomhet, for eksempel 

Miljøtrener. 

 

Temakvelder: 

Der idrettslaget arrangerer temakvelder og det legges opp til at andre utover idrettslaget egne kan delta 

kan det gis støtte til dette. Temaet må da omhandle noe som ligger innenfor Idrett+.  

Søknadsfrist/tilskudd 

Det kan søkes i forkant av tiltaket gjennom hele året.  

Tilskudd inntil kr. 2000,- 

 

Miljøtrener: 

Idrettslag har tidvis barn/personer som det er knyttet store utfordringer til med sin tilstedeværelse, 

både idrettslig og sosialt. Det kan da søkes om støtte til en miljøtrener med primæroppgave å 

hjelpe definerte personer til å fungere best mulig på treninger og sosiale situasjoner knyttet til lagets 

aktiviteter.  

Søknad/tilskudd: 

I forkant hele året. Støttebeløpet er satt til kr 12 000,- pr. sesong/år pr. miljøtrener.  

For søknader som gjelder få timer og/eller kortere kurs vil en timesats gjelde.  

Ytelsen krever at miljøtreneren med trener/leder leser og jobber for punktene i en miljøtrenerkontrakt. 

I søknaden skal personen det gjelder, defineres med fornavn og alder. Det skal gis en beskrivelse av 

utfordringer og eventuelle tiltak knyttet til personen€. 

 

Tiltak rettet mot innvandrere: 

Idrettsrådet Stavanger har fra sentrale myndigheter fått en god del midler som er tiltenkt 

innvandrergrupper, da spesielt jenter. Vi er svært åpne for alle typer tiltak som kan medføre økt 

integrering gjennom fysisk aktivitet og sosialt samspill. Det vil være gode muligheter for å få midler 

til tiltak direkte for denne gruppen eller ordinære tiltak der det er innslag av innvandrere som trenger 

ekstra oppfølging. 

Svømmeopplæring for innvandrerjenter evt. innvandrerkvinner parallelt med aktivitet for barn. Det 

viser seg at flere innvandrere, spesielt jenter, har dårlige svømmeferdigheter. Samtidig er det kulturelle 

problemstillinger knyttet til denne aktiviteten. Ut ifra dette er det et behov for å prioritere denne 

gruppen.  

 

Søknad/Tilskudd 

Det kan søkes i forkant av tiltaket gjennom hele året.  

 

Tiltak for utviklingshemmede: 

Idrettsrådet gir tilskudd til tiltak som er rettet mot aktivitet for personer med psykisk 

utviklingshemming. Det gjelder både barn og voksne. 

 

Søknad/tilskudd 

Klubber og idrettslag med tiltak/opplegg for målgruppen bes sende inn søknad. Idrettsrådet behandler 

søknaden fortløpende. 

  

Økonomisk støttetiltak til personer med betalingsvansker: 

Idrettsrådet kan gi økonomisk støtte til enkeltpersoner hvor egenandeler eller andre utgifter tilknyttet 

idretten, skaper for store økonomiske barrierer, og at personer derfor ikke får delta på en gitt aktivitet. 

Idrettsrådet legger opp til et samarbeid med den respektive klubben ved slike økonomiske støttetiltak. 
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Søknad/tilskudd 

Det kan søkes i forkant av tiltaket gjennom hele året. 

Søknaden behandles fortløpende. 

 

Oppstartsstøtte: 

Oppstartsstøtte til klubber som vil påta seg større oppgaver innenfor Idrett+.  

Krav for oppstartstøtte: plan for gjennomføring av tiltak, starte opp med minst 1 tiltak i løpet av første 

halvår, bevisstgjøring i klubben (styret + medlemmer), utvidelsesplan. 

Dette er en støtte for de lag som vil gjøre mye innenfor området og har målsettinger og plan for dette. 

Det er ikke mange som vil få en slik støtte, men lag som tar et stort ansvar – eks. knytter til seg fast 

ansatte til å arbeide med dette.  

I tillegg kommer enkelttilskudd til de tiltakene en vil starte. 

Søknad/tilskudd 

Søknadsfrist 1- desember og 1. juni 

Det gis et tilskudd på inntil kr. 25.000 

Åpen søknad: 

Idrettslaget kan selv utforme de tiltak de vil arbeide med så lenge dette er innenfor målgruppene. Dette 

vil gjelde både tiltak for enkeltungdommer og grupper av varierende størrelse. Herunder faller også 

tiltak rettet mot innvandrere. Alt avhenger av problemstillingene rundt de personene tiltaket retter seg 

mot. Viktig er det at tiltaket er forankret i klubb og vedtatt i hovedstyret. Det er fullt mulig for flere 

idrettslag å gå sammen om tiltak.  

Søknad/tilskudd 

Det kan søkes i forkant av tiltaket gjennom hele året. 

Tilskudd vurderes etter prosjektet/tiltakets omfang og varighet. 

10.14 Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg 
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10.15 Kriterier Ungdom i Fokus 
 

Kriterier for å motta støtte: 

• Laget/Treningsgruppen alder: 13 – 17 år.  

• Laget/treningsgruppens idrettslag må fatte et vedtak om at klubben ønsker å prioritere 

disse ungdommene 

• Laget/treningsgruppen må forplikte seg til å arbeide aktivt i minimum ett (1) år med 

problemstillingen. Intensjonen er at arbeidet skal fortsette utover dette året. 
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• Det må lages en detaljert årsplan som omhandler tiltaket/satsingen.  

• Laget/treningsgruppen må arrangere en sosial sammenkomst en gang i mnd. Både i og 

utenfor sesongen. Minimum 8 ganger. Innholdet skal ikke ha noe med «egen» idrett 

og gjør. 

• Alle lagene/treningsgruppene må gjennomføre minimum en overnatting i løpet av året. 

Gjelder ikke turneringer, konkurranser og treningsleirer.  

• Aktiviteter og tiltak i regi «ungdom i fokus» skal ikke medføre ekstra utgifter for 

utøverne. 

• Ledere må gjennomføre en ”medarbeidersamtale” med hver utøver i gruppa helt i 

starten av prosjektet og helt i slutten av prosjektet.  

• Hver utøver må også fylle ut evalueringsskjemaet i begynnelsen og slutten av tiltaket. 

• Det vil bli krevd en skriftlig rapport i slutten av tiltaket.  

• Det vil bli krevd budsjett og regnskap for tiltaket.  

• Tilskuddets størrelse gjelder for en gruppe på min 10 personer. 

• Trenere/ansvarlige for tiltaket forplikter seg til å delta på en årlig fellessamling som 

idrettsrådet innkaller til.  

• De som ikke overholder forpliktelsene kan risikere å måtte refundere hele eller deler 

av tilskuddet. Laget/Treningsgruppen kan også miste mulighet for videre støtte. 

Legg ved søknaden: 

• beskrivelse av laget/treningsgruppen 

• navnelistee 

• detaljert årsplan som inkluderer datoer for de ulike aktivitetene og overnattingen 

• styrevedtaket 

• budsjett for tiltaket 
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10.16 Lov for Idrettsrådet Stavanger 
 

Lov for Stavanger idrettsråd 

(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) 

Stiftet 1. februar 1969, vedtatt av årsmøtet med senere endringer, senest 16.mars 2016, og er godkjent 

av Rogaland idrettskrets 8. september 2016. 

 

I.  INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Stavanger kommune.1   

Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale 

myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

(1)  Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i 

Stavanger kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.  

(2)  Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf.  

§ 14 (1) bokstav c).  

(3)  Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs

 regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov. 

 

§ 3 Oppgaver 

(1)  Idrettsrådet skal: 2 

a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet, 

b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, 

c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram, og 

d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 

virke. 

(2)  Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 

nivå. 

(3) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet. 

 

§ 4  Kontingent 

(1)  Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet for det påfølgende kalenderår. 

(2) Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøtet 

i idrettsrådet.  

                                                           
1 Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner. 

2 Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan 

andre oppgaver også tillegges idrettsrådet. 
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 5  Kjønnsfordeling 

(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, 

skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, 

skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der 

det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til 

nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke 

mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 

(4) Idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være 

sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag 

tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov §10-

4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollkomité, revisor.  

(3)  Forslagsrett: 

a) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte i idrettsrådet 

og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet i idrettsrådet.  

b) Styret i idrettsrådet har forslagsrett til og på eget årsmøte.  

c)  Idrettsrådet har forslagsrett til idrettskrets ting, og dets representant(er) har forslagsrett 

på idrettskretstinget.  

d)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14 (3), har forslagsrett til årsmøtet i saker som 

ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 

forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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(4)  Talerett:3 

a)  Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

b)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse 

i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det 

skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for 

én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettsrådet 

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen 

organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. 

Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

(4)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det 

skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for 

én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 9  Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part,  

                                                           
3 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
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d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i 

saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 

vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettsrådet. 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 

deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, 

kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med 

mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 

møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan 

gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig 

tidsspille eller kostnad. 

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til 

det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet vedtaksføre når et flertall 

av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling4 eller ved fjernmøte5. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag 

til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det 

fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

                                                           
4 For eksempel per e-post. 

5 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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III.  ØKONOMI 

 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1)  Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.6 

(2)  Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal idrettsrådet 

følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å 

følge regnskapsloven. Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, 

skal idrettsrådet følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere 

statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle 

organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to 

medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes 

av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når 

årsregnskapet fremlegges.  

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettsrådet har daglig leder skal også vedkommende signere. 

(6)  Idrettsrådet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret.  

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold 

til idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

  

IV.  ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13  Årsmøtet 

(1)  Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år innen utløpet av juni 

måned. 

(2)  Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som har 

representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på annen forsvarlig 

måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før 

årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet 

må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  

                                                           
6 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

(4)  Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført 

på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av 

de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 14  Representasjon på årsmøtet 

(1)  På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett: 

- Idrettsrådets styre. 

- Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.  

- Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.  

(2)  Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt. 

(3)  Videre møter uten stemmerett:   

Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 

- Kontrollkomiteens medlemmer. 

- Valgkomiteens medlemmer. 

- Revisor. 

 

§ 15  Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 

valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 16  Årsmøtets oppgaver  

(1)  Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsmeldingen. 

5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og 

aktivitetsutvikling. 

7. Behandle forslag og saker.7 

8. Vedta budsjett. 

9. Foreta følgende valg:8 

a) 1 leder og 1 nestleder. 

b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 9 

                                                           
7 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for 

idrettsråd. 

 

8 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitsvalgte det er behov for. 

9 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. 

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
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c) 2 revisorer.10 

d) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  

e) Valgkomité med 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

(2)  Bedriftsidrettslagene i idrettsrådet velger et styremedlem med varamedlem, som tiltrer styret i 

idrettsrådet.11 

 

§ 17  Stemmegivning på årsmøtet 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen 

kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke 

inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 

mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 

denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 18  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 dagers 

varsel etter: 

a) Vedtak av styret i idrettsrådet. 

b) Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet. 

c) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet. 

(2)  Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. Saklisten og 

andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal 

det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og 

dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

(3)  Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

(4)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller 

i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

                                                           
10 Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og 

må innta følgende som nytt pkt. 9 ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets 

regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”. 

11 Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets 

styre/årsmøte. 
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 19  Idrettsrådets styre 

(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene.  

(2) Styret skal blant annet: 

a) iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser, 

b) forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad, 

c) arbeide med saker som er nevnt i § 3, 

d) oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse, 

e) gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF, 

f) påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, sørge for at 

idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 

har en forsvarlig økonomistyring. 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene 

forlanger det. 

 

§ 20  Valgkomité  

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling 

på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité 

som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 21  Lovendring  

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha 

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.   

(3)  I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 22  Oppløsning  

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettsrådet 

tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.  

 


