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1. Saksliste 
 

1. Åpning 

2. Valg av møteleder, sekretær, og 2 representanter til å underskrive protokollen 

3. Godkjenning av fremmøtte representanter    

4. Presentasjon av gjester og hilsener        

5. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden    

6. Årsmelding 2019          

7. Regnskap 2019          

8. Innkomne forslag  

9. Pause 

10. Forslag til handlingsplan 2020       

11. Forslag til budsjett 2020      

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 20.03.2019 har styret bestått av: 

Leder:   Jørn Nielsen    Brodd Badmintonklubb  

Nestleder:  An-Magritt H. Stendahl  Stavanger Turnforening   

Styremedlem:  Geir Engelsgjerd   SIF Håndball      

Styremedlem:  Astrid Sletten   KFUM Volleyball 

Styremedlem:  Jan Arild Sørbø   Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem:  Linn Hult*    Bedriftsidretten     

 Styremedlem: Svenn Erik Sandsmark   Stavanger Roklub   

1.varamedlem: Jon Asgaut Flesjå  Finnøy Idrettslag 

2.varamedlem:  Elisabeth Berntsen  Stavanger Svømmeklubb 

* Fra september: Anne N. Kvale (varamedlem Bedriftsidretten) erstattet Linn Hult (permisjon) 

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 

Ida Tjørsvaag, Patruljefører Idrettspatruljen 50%  

 

Nedsatte ressursgrupper bestående av styrets medlemmer: 

Idrett+   Geir Engelsgjerd, Astrid Sletten, Jon Asgaut Flesjå 

Klagesaker  Geir Engelsgjerd, Svenn Erik Sandsmark 

AU  Jørn Nielsen, An-Magritt H Stendahl, Svenn Erik Sandsmark 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 143 saker i 2019, hvorav det sittende styret (etter 

årsmøtet i 2019) har avholdt 7 styremøter og behandlet 122 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 2019 

Idrettsrådet Stavanger skal ha som mål å: 

• 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 det saker som behandles i 

kommunalstyret for kultur, idrett og samfunnsdialog (KIS), men også andre saker i 

andre kommunalstyrer, utvalg og fora. Idrettsrådet sender inn uttale i 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 blir invitert i forskjellige utvalg og fora og er representert i kommunens 

klagenemd for idrettssaker. Idrettsrådet har høsten 2019 brukt mye tid på å få 

møter/kontakt med politikere knyttet til det politiske skiftet. Idrettsrådet har opplevd 

dette som en krevende tid og det vært utfordrende å komme i kontakt med det nye 

flertallet. 

 

• 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, ha god tilgang på, og utnytte kapasiteten på de 

anleggene vi allerede har, som å realisere nye.  

Idrettsrådet tar ellers utgangspunktet i Fagplan Idrett 2018-2034 vedtatt i 2019, og 

følger opp de prioriteringene som er satt. I tillegg ble det i Fagplan Idrett tatt bort 

Folkebadet fra prioriteringslisten som i mange år har vært førsteprioritet på nye anlegg. 

Idrettsrådet vil fortsatt jobbe for at et 50-metersbasseng med stupeanlegg kan realiseres 

i regionen. 

 

• Arbeide for en økning av tilskudd til idretten 

Status: Rådmannen foreslo å kutte kr. 500.000 fra tilskuddsmidlene/idrettsformål i 

2020. Posisjonen vedtok å føre tilbake dette foreslåtte kuttet i Formannskapet. Samtidig 

ble det vedtatt et kutt på 2,9 millioner kroner til administrative stillinger i idretten, over 

to år, som ville bety at denne ordningen skulle fases helt ut. Etter reaksjoner fra 

idretten/Idrettsrådet ble tilskuddet til administrative stillinger vedtatt ført tilbake i 

Kommunestyret. De 500.000 som posisjonen hadde vedtatt tilbakeført til idretten ble nå 

svært overraskende allikevel kuttet. 
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(I 2020: Ved behandling i KIS ble kuttet på kr. 500.000,- vedtatt skulle tas fra driften av 

Idrettsrådet. Saken ble påklaget av opposisjonen med begrunnelse i at idretten selv, via 

årsmøtet i Idrettsrådet, kunne velge hvor kuttet skulle tas. Saken ble tatt opp i 

Formannskapet, dessverre med samme utfall som i KIS. Posisjonen ønsket altså ikke at 

idretten selv skulle mene noe om hvor kutt til idretten skulle tas). 

Idrettsrådet har sørget for mer midler til inkluderingsarbeid i idretten (+ 230.000), slik at 

idrettslag har fått mulighet til å kunne inkludere flere. Disse midlene kommer fra 

Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund. I tillegg ble Idrettsrådet i 2019 med i et 

nytt prosjekt (Idrettspatruljen hjemmebesøk) som tilførte ytterligere midler for å få barn 

og unge inn i idretten (+ 215.000). Idrettsrådet har sammen med idrettslagene og 

Folkepulsen/RIK styrket sin satsning for å få personer med fysisk nedsatt funksjonsevne 

inn i idretten (+ 130.000). Idrettspatruljen henter også inn midler via kommersielle 

oppdrag som kommer idretten til gode gjennom skolebesøk og liknende. 

 

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

Status: Idrettsrådet har vært representert ved flere samlinger i 2019. Lokalt har vi hatt 

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

Idrettsrådet deltatt på konferanse i regi Rogaland Idrettskrets for idrettsråd i Rogaland. 

Idrettsrådet deltok på nasjonal Idrettsrådkonferanse i Ålesund, samt samling hos Norges 

Idrettsforbund (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. 

Idrettsrådet Stavanger tok initiativet til å opprette en 

koordineringsgruppe/arbeidsgruppe på vegne av idrettsråd i Norge med ansatte. 

Idrettsrådet Stavanger leder denne gruppen. 

 

• Arbeide for at idretten får nok treningstid gjennom hele året 

Status: Idrettsrådet jobber kontinuerlig for at idrettslag skal få nok treningstid. Vi 

opplever enkelte utfordringer der idretter som holder til i anlegg med 

publikumstider/kommersiell aktivitet. Idrettsrådet har vært i flere dialogsmøter for å 

finne beste mulige løsning for idretten. Idrettsavdelingen i kommunen har påbegynt 

utprøving av et registreringssystem for bruk av anlegg, for å optimalisere bruken.  

Idrettsrådet er kjent med at enkelte kommunale idrettsanlegg kunne hatt bedre utnyttelsesgrad.  
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Idrettsrådet vil ha fokus på å: 

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

kommunikasjonsflyten. 

Status: Idrettsrådet har brukt egen nettside, Facebook og Instagram til å markedsføre 

Idrettsrådet og idretten i Stavanger. Promoteringen av Idrettsdagen 2019 gikk i hovedsak 

gjennom overnevnte medier.  

 

2. Følge opp Stavanger kommune sin Idrettsplan 

Status: Det nye politiske flertallet etter valget høsten 2019 har kommet med flere endringer på 

prioriteringslisten til Fagplan Idrett 2019 – 2034 som ikke er ønskelig for idretten. 

Planlagte/prioriterte idrettsanlegg i fireårsperioden er tatt bort. Dette gjelder permanente 

tribuneanlegg i Stavanger Idrettshall, og Lassa Idrettspark (cricketbane + hovedbane). 

Idrettsrådet har gitt uttrykk for vår mening i saken. 

 

3. Skaffe en bedre oversikt over bruken av de kommunale idrettsanleggene 

Status: I løpet av 2019 har Stavanger kommune innført telling av brukere på diverse 

kommunale anlegg. Idrettsrådet har blitt informert om funnene av Stavanger kommunens 

idrettssjef. I starten av 2019 var det dårlig besøk i Kvernevik og Hundvåg Svømmehall. Utover 

høsten har dette snudd, blant annet på grunn av innføring av gratis inngang for 1.- 5.klassinger.  

 

4. Videreutvikle og utnytte potensiale til Idrettspatruljen 

Status: Etterspørselen etter Idrettspatruljen er stor, og i 2019 hadde vi en stor økning i 

skolebesøk fra 2018. I tillegg har vi i 2019 tilknyttet oss nye kommersielle avtaler og vært ute 

på enkelte andre arrangement. Idrettsrådet vil i 2020 jobbe videre med å utvikle 

Idrettspatruljen, og få flere kommersielle samarbeidspartnere som kan resultere i økt aktivitet 

for barn og unge. 

I 2019 har Idrettsrådet startet opp et nytt prosjekt «Idrettspatruljen hjemmebesøk» for å få barn 

og unge som ikke allerede har et idrettstilbud med i idretten. Etter oppstart høsten 2019 har vi 

aktivisert over 50 barn i 13 ulike idrettslag. I 2020 har vi søkt om midler slik at vi kan fortsette 

dette arbeidet. 
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5. Engasjere oss i planlegging og gjennomføring av større arrangementer i regionen 

Status: Idrettsrådet var representert i styringsgruppa til NM-VEKA som ble arrangert i juni 

2019. I tillegg har Idrettsrådet arrangert Idrettsdagen som ble avholdt i forbindelse med 

Idrettsgallaen 2019.  Idrettsdagen avholdes for andre gang i starten av januar 2020. 

 

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

Status: Gjennom Idrett+ er økonomiske barrierer et stadig aktuelt tema. Gjennom ordningen 

har vi hyppig dialog med idrettslag rundt kostnader. Også gjennom tiltaket Idrettspatruljen – 

hjemmebesøk er vi i tett dialog med familier og idrettslag hvor kostnadsbildet er en barriere. Vi 

opplever at idrettslag tar kostnadene på alvor. Vi har i flere fora og møter problematisert 

økonomiske barrierer/kostnader i idretten. Idrettsrådet har i 2019 satt dette på dagsorden i 

pressen (Stavanger Aftenblad). Dette er en kontinuerlig problemstilling som Idrettsrådet vil ha 

fokus på også i 2020. 

 

7. Bevisstgjør ungdom om doping som et idretts- og folkehelseproblem i samarbeid med 

andre instanser 

Status: Idrettsrådet var representert på Anti-Doping Norges nasjonale konferanse. Å 

bevisstgjøre ungdom om doping som et idretts- og folkehelseproblem er et felt som vi ikke har 

fått gjort så mye med, men som vi ønsker å jobbe mer med i 2020, da dette er et økende 

samfunnsproblem hos bl.a. unge (kroppspress). 
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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 i Stavanger Kommune. 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 2019 ble det bevilget driftstilskudd til 97 idrettslag, mot 100 i 2018. Driftstilskudd bevilges til lag som 

har medlemmer til og med 25 år (se vedlegg 10-1). 

Idrettsstipend 2019 ble bevilget til 10 utøvere kr 10 000 til hver (se vedlegg 10-4).  

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) 
- 2019: 6 100 000 (+ 150 000 prosjekt idrett +) 

 

Lokale aktivitetsmidler 

Idrettsrådet foretar fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet.  

Kr.  9 448 553,- ble fordelt på idrettslag i Stavanger i 2019, i henhold til vedtatte retningslinjer. Av 

dette ble kr. 1 375 600,- brukt til prioriterte grupper (Idrett+), jf. retningslinjer fra NIF. 
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Idrettsanlegg       

Stavanger Svømmehall ble rehabilitert og tatt i bruk våren 2019 

Kvaleberg kunstgressbane åpnet i mai 2019  

Vassøy kunstgressbane åpnet høsten 2019  

 

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. 

Sola Arena – det fjerde anlegg i Folkehallene – er under oppføring. Anlegget, med sykkelvelodrom og 

turnhall, er planlagt ferdigstilt juli 2020. 

 

Internasjonale mesterskap/konkurranser i Stavanger 

• Tour Des Fjords/Hammar-serien  

• EM i karate 

• Europacup Jolle 

• Nordsjøstevne 

• 4-nasjoner turnering håndball 

• Internasjonal sittevolleyballturnering 

• Nordisk mesterskap, undervannsrugby 

• NM-veka 

 

NM-veka:  

I 2019 var Stavangerregionen vertskap for NM-Veka for andre gang. Norsk Tipping, NRK og Norges 

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

I 2019 var følgende idretter med på NM-Veka: 

Cricket T20, Kajakkpolo, pistol 25m (bane), aquabike x-trail speedcross, linekontroll F2b -

Weatherman speed, mikroflygning, El-innebandy, sandvolleyball, undervannsrugby, sandbryting 

bryting fristil, håndbak, tautrekking, baseball, Rugby (7er)  rullestolrugby, battle break og battle 

hiphop, sportsdans, game of skate, skateboard park/bowl, skateboard street, styrkeløft, basketball 
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3MOT3, fekting, fluekasting, petanque, tennis norgescup NM-match, turn, gymnastikkhjul, mounted 

games, roller derby, squash, vannski og paravannski.  

 

Idrett og næringsliv 

Idrettsrådet har i 2019 hatt avtale med Madla Amfi, 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 2019 blitt 

utleid til næringslivet ved et par enkeltarrangement. 

 

Idrettsutveksling 

Den Nordiske idrettsutvekslingen har blitt arrangert hvert år siden 1974 og det er ungdom i alderen 15-

16 år fra vennskapsbyene Stavanger, Eskilstuna (Sverige), Jyväskylä (Finland) og Esbjerg (Danmark) 

som deltar. 27. juni - 1. juli 2019 var Jyväskylä vertsby for utvekslingen, som ble arrangert for 46. 

gang. Det ble konkurrert i svømming for ungdom født i 2003. Stavanger hadde med seg utøvere fra 

Stavanger Svømmeklubb og Frisinn Sportsklubb. Deltakerne ble innlosjert på hotell. På kveldene var 

det sosiale aktiviteter. Stavanger vant turneringen med god margin og knyttet samtidig mange nære 

bånd med utøverne fra de andre deltagende byene. Idrettsrådet, Idrettsavdeling i Stavanger kommune 

og kommunalutvalget for kunst, kultur og idrett v/Bjarne Kvadsheim representerte Stavanger sammen 

med de flinke ungdommene. 

I 2020 skulle Stavanger være vertskap, med multisport på programmet. Men i det nye politiske 

flertallet sitt årsbudsjett (vedtatt i sak 61/19 den 16.12.2019 i Stavanger Kommunestyre) ble det lagt 

inn et kutt på 500 000kr for idretten. Av denne summen ble det vedtatt av Kommunalstyret for Kultur, 

Idrett og Samfunnsdialog (sak 3/20 den 29.01.2020) at den årlige summen på 125 000kr til 

Idrettsutveksling tas vekk og ingen ytterligere støtte gis for å være vertskap i 2020. Dermed slutter den 

46 år lange tradisjonen det året Stavanger skulle vært arrangør.  

 

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 2019 ble prisen delt ut for 11. gang og gikk da til Egil Bokn fra Stavanger Karateklubb. 
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Hansons Minde 

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

Leie av lokaler til idrettslags møtevirksomhet har i 2019 vært på samme nivå som i 2018. I tillegg 

kommer mange møter som Idrettsrådet har hatt med idrettslag i kontorlokalene. Det er mange 

idrettslag som bruker Hansons Minde til styremøter, kurs, trenersamlinger, årsmøter mm., i tillegg til 

særkretser som bruker huset til møtevirksomhet. Idrettslag låner huset gratis til møte-/kursvirksomhet 

fra mandag til torsdag. Idrettsrådet leier også ut lokaler til private arrangementer, primært i helger.  

Fra Idrettsrådet flyttet inn i Hansons Minde i 2003 og frem til og med 2015 fikk idretten v/Idrettsrådet 

låne Hansons Minde uten leiekostnader. Dette ble endret i 2016, og vi betaler nå en årlig leiesum til 

Stavanger kommune på ca. kr 45 000. Dette kommer på toppen av vanlige driftsutgifter, der strøm, 

renovasjon og vedlikehold er de største utgiftspostene. 

Det er også et ekstra kontorlokale i 2. etasje som kan leies ut til idrettslag eller andre private aktører, 

her er det forsøkt å finne nye leietagere. 

 

Parkeringsplass ved Stavanger Idrettshall 

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

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

parkeringstillatelse.  

 

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 2019 har 43 lag vært direkte involvert i Idrett+ (35 i 2018). Det er blitt gjort 96 vedtak knyttet til 

Idrett+ tiltak, som til sammen utgjør kr 1 699 535 utbetalt til idrettslagene. 

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.  
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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 

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 2019 en 4 dagers ferieleir til Danmark for tenåringsgutter fra familier med lav 

betalingsevne i starten av august. De 15 tenåringene ble tatt med på ulike aktiviteter og overnattet på et 

vandrerhjem med gode idrettsfasiliteter. Det ble en positiv opplevelse for alle tenåringene. 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 2019 (vedlegg 7). 

 

Idrettspatruljen 

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». Etterspørselen til Idrettspatruljen øker for hvert år.  

Idrettspatruljen sin primæroppgave er å ha kroppsøvingstimer i skolen. I 2019 har antall 

kroppsøvingstimer økt fra cirka 120 til over 200 og det ble undervist i 16 ulike idretter med 19 

forskjellige idrettslag.  

I 2019 ble avtalen med Kvadrat avsluttet. Samtidig fikk Idrettspatruljen ny avtale med Madla Amfi 

som gav oss en inntekt på 50 000.  I tillegg hadde vi andre enkeltarrangement som gav en inntekt på 

totalt 20 000. I 2019 signerte vi også en ny avtale med Tasta senteret gjeldende fra 2020. 

 

Idrettspatruljen hjemmebesøk 

Gjennom samarbeid med NIF og informasjonsutveksling med andre idrettsråd har Idrettsrådet 

Stavanger tatt del i, og fått støtte til, et tiltak for å styrke satsingen med å støtte målgruppene barn og 

unge med innvandrerbakgrunn og/eller barn og ungdom fra familier med lav inntekt. Gjennom 

Idrettspatruljen har vi utviklet konseptet videre ved å gå på hjemmebesøk til familier som trenger 

ekstra støtte og informasjon for å bli med i idretten. I hovedsak handlet dette om kulturforskjeller og 

økonomiske utfordringer. Her har Idrettsrådet samarbeidet tett med Flyktningtjenesten, Uteseksjonen, 

Johannes Læringssenter og andre organisasjoner.  

I 2019 fikk totalt 55 barn og unge besøk og støtte/informasjon for å bli med i idretten, ved utgangen av 

året var 32 av disse allerede i gang med en idrett og 23 med planlagte oppstart i 2020.  
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Samarbeid Idrett+ og Folkepuls 

Idrettsrådet 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. I 2019 begynte vi også et samarbeid med Olympiatoppen Sørvest i tillegg til 

Folkepulsen og Stavanger Kommune. Vi startet opp en prosess med å definere hvordan vi skulle jobbe 

sammen og hvordan å nå målgruppene. Arbeidet fortsetter i 2020. 

I 2019 var det to idrettslag som fikk tilskudd gjennom denne ordningen: Stavanger Judoklubb og 

Jushinkan Aikido. 

 

Tildeling av treningstider 

I 2019 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). Generelt opplever Idrettsrådet at kriteriene og tildelingsprosessen fungerer. 

 

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. Kommunalstyret for Kultur og 

Idrett (KKI) ble i slutten av 2019 endret til Utvalg for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog (KIS).  

Etter politisk skifte har vi hatt utfordringer med å bli hørt og behandlet slik som tidligere. Den nye 

posisjonen har vist mye mindre interesse i å høre og ta hensyn til idrettens meninger.  

 

Samarbeid med idrettsavdelingen i kommunen 

Vi har i 2019 hatt et godt samarbeid med Idrettsavdelingen i Stavanger Kommune, bortsett fra noen 

enkeltsaker gjennom året som eskalerte i siste del av 2019, ikke minst i forhold til prosessen angående 

Handlings- og Økonomiplan. Idrettsrådet har ikke blitt involvert i prosessen slik vi forventet og i 

henhold til den formelle samarbeidsavtalen med Stavanger Kommune.  

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. 
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Økonomi 

Regnskapet viser et underskudd på 15 260kr mot budsjett på minus 43 500kr i 2019. 

 

Takk 

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



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

17 

4. Årsberetning 
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5. Regnskap 2019 
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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:  
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7. Forslag Handlingsplan 2020 
 

 

 

Idrettsrådet vil ha fokus på å: 

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

kommunikasjonsflyten. 

• Følge opp Stavanger kommune sin Idrettsplan 

• 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. 

• Arbeide for å ha et gjensidig godt samarbeid med de politiske partiene i Stavanger 

kommune. 

 

 

 

 

  

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 
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8. Budsjett 2020 
 

  

Budsjett 2020 - Årsmøtet

TOTALT Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020

Inntekter

Kommunalt tilskudd 6 100 000        6 100 000        5 600 000
Leieinntekter 160 000          141 558           140 000
Andre inntekter 1 965 000        2 078 727        2 539 508

Sum inntekter 8 225 000        8 320 285        8 279 508

Kostnader

Tilskudd idrettslag 4 786 000        4 645 408        5 006 508
Personalkostnader 2 700 000        2 779 982        2 680 000
Andre driftskostnader 775 000          904 325           649 000
Ordinære avskrivinger 10 000            9 600               10 000

Sum kostnader 8 271 000        8 339 315        8 345 508

Driftsresultat -46 000           -19 030            -66 000

Renteinntekt 2 500              2 480               2 000
Annen finansintekt 1 000              1 289               1 000
Rentekostnad 1 000              -                  

Resultat finansposter 2 500              3 769               3 000

ÅRSRESULTAT -43 500           -15 261            -63 000

Overføringer

til egenkapital 0 0 0

fra annen egenkapital 43 500            15 261             63 000

Sum overføringer -43 500           -15 261            -63 000
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1. Annen driftsinntekt Andre inntekter

Tilskudd NIF - Idrett+ 1 230 000 1 230 000 1 500 000

Tilskudd NIF - Momskompensajon 160 000 229 132 230 000

Tilskudd Paraidrett 375 000 430 000 300 000

Idrettspatruljen 100 000 71 300 130 000

Parkering, RIK, refusjoner etc. 100 000 64 803 60 000

Idrettspatrulje hjemmenbesøk 0 215 000 0

Idrettsdag 0 40 000 118 000

Avsetning Paraidrett 2020 -201 508             201 508

SUM 1 965 000 2 078 727 2 539 508

2. Tilskudd idrettslag

Tilskudd idrettslag

Driftstilskudd 3 814 000 3 814 000 3 800 000                     

Stipender 102 000 101 877 100 000                         

Idrettsutveksling 90 000 95 230 -                                 

Idrett+ 400 000 404 309 600 000                         

Paraidrett 300 000 153 492 426 508                         

Idrettspatruljen 80 000 76 500 80 000                           

SUM 4 786 000 4 645 408 5 006 508                     
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 Bernhard Nielsen Brodd Badminton Ikke på valg 

Nestleder An-Magritt H. Stendahl Stv. Turnforening Ikke på valg 

Styremedlem Geir Engelsgjerd SIF Håndball Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem Astrid Sletten KFUM Stv. Volleyb. Ikke på valg 

Styremedlem Jan Arild Sørbø Ish.klubben Stv. Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem Anne N. Kvale Sparebank 1 SR-Bank Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem Sven Erik Sandsmark Stv. Roklubb Gjenvalg, 2 år 

 

1.varamedlem Jon Asgaut Flesjå Finnøy IL Gjenvalg, 1 år 

2.varamedlem Elisabeth Berntsen Stv. Svømmeklubb Gjenvalg, 1 år 

 

 

Kontrollkomité: 

Medlem: Tore Drange SIF Håndball Gjenvalg 2 år 

Medlem: Thorbjørn Hinna Hinna IL Ikke på valg 

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 Gjenvalg 2 år 

Medlem: Gunnar Nygård Hinna FK Ikke på valg 

Medlem: Johanne Karlsen IL Skjalg Ikke på valg 

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. Protokoll fra årsmøtet 2018 

 9. Kriterier for kommunalt driftstilskudd 

 10. Kriterier for kommunalt anleggstilskudd 

 11. Kriterier for kommunalt idrettsstipend 

 12. Kriterier Idrett+ 

 13. Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg 

 14. Lov for Idrettsrådet Stavanger 
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10.1 Tildeling av kommunalt driftstilskudd 

Idrettslag Tilskudd 

Brodd Badmintonklubb  kr      8 213  

Brodd Fotball  kr    77 524  

Brodd Håndballklubb  kr    20 462  

Brodd Innebandyklubb  kr    13 545  

Buøy IL  kr    32 422  

Cross Bowlingklubb  kr     2 738  

FK Vidar  kr    73 633  

Forus & Gausel IL  kr   102 020  

Frisinn Sportsklubb  kr    70 463  

Friskis og Svettis Stavangere og Sandnes  kr     8 213  

Gausel Judoklubb  kr     2 882  

Hafrsfjord Sykkelklubb  kr   11 095  

Hafrsfjord Turnforening  kr   15 851  

Hafrsfjord Pistolklubb  kr     6 917  

Hinna Fotball  kr   83 576  

Hinna Friidrett  kr   16 715  

Hinna Håndball  kr   45 246  

Hinna Innebandy  kr     3 746  

Hinna Volleyball  kr     6 917  

Hundvåg Cheerleading IL  kr   12 680  

Hundvåg Fotballklubb  kr   84 296  

Hundvåg Håndballklubb  kr   73 921  

IL Skjalg  kr   48 272  

Ishockeyklubben Stavanger   kr  168 016  

Jæren Hang og Paragliderklubb  kr       720  

Kampen Innebandyklubb  kr   18 156  

KFUM Stavanger fotball  kr     1 873  

KFUM Håndball Stavanger  kr   28 099  

KFUM Stavanger Volleyball  kr   10 087  

Madla IL  kr  238 911  

NJ Sportsdanseklubb  kr   16 571  

Pol IL   kr   19 165  

Rogaland Rideklubb  kr   31 845  

Seiken Karateklubb  kr        432  

Siddis Badmintonklubb  kr     2 161  

Siddis trim og turnforening  kr   51 010  

SIF - Fotball  kr   57 494  

SIF Håndball  kr   74 065  

Skiforeningen Stv.  kr     4 467  

Sportsklubben Jarl  kr    39 194  

Stv. Badmintonklubb  kr     7 349  
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Stv. Basketballklubb  kr     9 366  

Stv. Bokseklubb  kr     2 882  

Stv. Bordtennisklubb  kr     3 746  

Stv. Bueskyttere  kr     6 773  

Stv. Capoeira Klubb  kr     4 611  

Stv. Cheersport klubb  kr    42 652  

Stv. freestyledisco Klubb  kr     5 620  

Stv. Døves  kr     4 179  

Stv. Fekteklubb  kr   50 361  

Stv. Golfklubb  kr   20 894  

Stv. Helsesportlag  kr     1 585  

Stv. Innebandyklubb  kr   67 005  

Stv. Judoklubb  kr   33 286  

Stv. Ju Jitsu Klubb  kr     9 799  

Stv. JuShinKan Aikido  kr   15 562  

Stv. Kajakklubb  kr   27 234  

Stv. Karateklubb  kr   18 588  

Stv. Kunstløpklubb  kr   63 258  

Stv. Modellbilklubb  kr     5 332  

Stv. Orienteringsklubb  kr   11 239  

Stv. Pistolklubb  kr     5 332  

Stv. Roklubb  kr   10 375  

Stavanger Rugby  kr   12 680  

Stavanger Sandnes Skøyteklubb  kr   10 951  

Stv. Seilforening  kr   19 597  

Stv. Skateklubb  kr   13 401  

Stv. Skiklubb  kr   11 672  

Stv. Skytterlag   kr   35 736  

Stv. Stupe Club  kr     9 222  

Stv. Svømme Club  kr  484 882  

Stv. Sykleklubb  kr   10 375  

Stv. Taekwon-do klubb  kr   25 649  

Stv. Tennisklubb  kr   69 310  

Stv. Triathlonklubb  kr        865  

Stv. Turnforening  kr  187 901  

Stv. Vannpoloklubb  kr      6 484  

Stv. Vektløfter Klubb  kr      5 043  

Storhaug Rideklubb  kr   17 436  

Straen Gymnastikk og Turnforening  kr  136 315  

Sunde IL  kr  102 596  

Sunde Innebandy  kr    24 784  

Svithun Biljardklubb  kr      5 764  

Tasta Håndballklubb  kr   30 837  
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Tasta IL  kr   41 211  

Tasta Turn  kr   56 630  

Tastavarden HK  kr   22 767  

Tjensvoll FK  kr   75 939  

Ullandhaug IL  kr     7 781  

Vardeneset BK  kr   97 841  

Vardeneset IF  kr   40 491  

Vassøy IL   kr     9 510  

Vaulen IL  kr   61 961  

Viking FK  kr  114 700  

Viking Håndballklubb  kr    31 989  

Viking Stv. Håndballklubb  kr      5 332  

Øyane IL  kr   15 706  

 

10.2 Tildeling av kommunalt anleggstilskudd 
Idrettslag Tilskudd 2019 

Hundvåg FK  45 290 

Stavanger Kajakk 21 535 

Stavanger JuShinKan Akido 64 874 

Stavanger Bokseklubb  8576 

Stavanger Ju Jitsuklubb 16 817 

Friskis & Svettis 81 789 

FK Vidar  2333 

Tjensvoll FK 24 562 

SK Jarl 16 245 

Buøy 20 027 

Nord-Jæren Sportsdanseklubb  35 732 

Stavanger Skytterlag 30 572 

Stavanger Golfklubb 237 696 

Viking FK 41 489 

Stavanger Seilforening  93 009 

Stavanger Bryteklubb  6237 

Forus og Gausel 43 253 

Stavanger Modellbilklubb 29 345 

Rogaland Rideklubb  30 619 

Sum 850 000 

 

10.3 Tildeling av kommunalt integreringstilskudd 
Brodd FK kr 175 000 

Tjensvoll Kr 75 000 

SIF Fotball Kr 75 000 

Sunde IL Kr 75 000 

SUM 2019 400 000 
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10.4 Tildeling av kommunalt idrettsstipend 

NAVN IDRETTSLAG ROLLE 

Rasmus Kruse Rasmussen Stavanger Roklubb Utøver 

Sara Busic IL Skjalg Utøver 

Olai Hagland Stavanger Seilforening Utøver 

Hannah Fossan Rogaland Rideklubb Utøver 

Jiawen Shi Brodd Badmintonklubb Utøver 

Vilde Marie Nystrøm Stavanger Golfklubb Utøver 

Simon Slettevold Stavanger Svømmeklubb Utøver 

Nora Tveit Stavanger Sykle klubb Utøver 

Elias Nilsen Stavanger Skateklubb Utøver 

Amalie Søiland Stavanger Innebandyklubb Utøver 

 

10.5 Tildeling av kommunalt tilskudd til administrativ stilling i idrettslag 
Idrettslag Tilskudd 2019 

Viking FK 100 000 

FK Vidar   100 000 

Tasta IL   100 000 

Madla IL  100 000 

SIF Håndball  80 000 

Forus og Gausel  100 000 

SIF Fotball 100 000 

Kampen Innebandy  40 000  

Hinna FK  100 000 

Stavanger Turnforening 100 000 

Hundvåg HK  85 000 

Sunde IL  100 000 

Viking HK  40 000 

KFUM Håndball  40 000 

Stavanger Judoklubb  80 000 

Brodd FK  100 000 

Vardeneset BK  100 000 

Sunde IBK  40 000 

Tjensvoll FK  100 000 

Ishockeyklubben Stavanger  100 000 

Stavanger Golfklubb  100 000 

Stavanger Rugby  95 000 

Hundvåg FK 100 000 

Stavanger Sandnes Skøyteklubb  60 000 

Stavanger Innebandy  80 000 

Stavanger Seilforening 80 000 

Tasta IL  100 000 

Stavanger Døve Idrettsforening 95 000 
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Jushinkan Akido  40 000 

Hinna HK  50 000 

Brodd IBK  40 000 

Vaulen IL  100 000 

Stavanger Svømmeklubb  100 000 

Straen Turn og Gymnastikk 60 000 

Stavanger Kajakklubb 50 000 

GTI  50 000 

Sum 2 905 000 

 

10.6 Tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 

Idrettslag  LAM Fordeling 2019   Idrett+  

Aktiv Kickboxing &kampsportklubb  kr                        14 336    

Brodd Badmintonklubb  kr                        24 127    

Brodd Fotball  kr                      157 411   kr           155 475  

Brodd Håndballklubb  kr                        54 508    

Brodd Innebandyklubb  kr                        49 594    

Buøy IL  kr                        40 305    

Cross Bowlingklubb  kr                          9 489    

FK Vidar  kr                      211 233   kr             10 000  

Forus & Gausel IL  kr                      272 729   kr             10 000  

Frisinn Sportsklubb  kr                      120 341   kr           144 900  
Friskis og Svettis Stavanger og 
Sandnes  kr                        19 419   kr             36 000  

Gausel Judoklubb  kr                          3 558   kr               4 400  

Hafrsfjord Pistolklubb  kr                        18 483    

Hafrsfjord Sykkelklubb  kr                        37 166    

Hafrsfjord Turnforening  kr                          7 183    

Hinna Fotball  kr                      196 227   kr             92 500  

Hinna Friidrett  kr                        38 485    

Hinna Håndball  kr                      141 828   kr             52 500  

Hinna Innebandy  kr                          9 069    

Hinna Volleyball  kr                        17 150    

Hundvåg Cheerleading  kr                        23 597    

Hundvåg Fotballklubb  kr                      214 276    

Hundvåg Håndballklubb  kr                      175 270   kr           234 000  

IL Skjalg  kr                      111 455    

Ishockeyklubben Stavanger   kr                      384 535   kr             46 750  

Kampen Innebandyklubb  kr                        48 703   kr             52 000  

KFUM Stavanger fotball  kr                          2 394    

KFUM Håndball Stavanger  kr                        80 609    

KFUM Stavanger Volleyball  kr                        47 745    

Madla IL  kr                      315 476   kr               8 000  

NJ Sportsdanseklubb  kr                        11 051    
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Pol IL   kr                        17 681    

Rogaland Rideklubb  kr                        92 588    

Seiken Karateklubb  kr                          1 775    

Siddis Badmintonklubb  kr                          7 043    

Siddis trim og turnforening  kr                        61 088    

SIF - Fotball  kr                      138 816   kr               6 000  

SIF Håndball  kr                      186 856   kr               8 000  

Skiforeningen Stv.  kr                          7 846    

Sportsklubben Jarl  kr                        84 021    

Stv. Badmintonklubb  kr                        20 023    

Stv. Basketballklubb  kr                        36 120    

Stv. Bokseklubb  kr                          6 490    

Stv. Bordtennisklubb  kr                        11 146   kr               6 000  

Stv. Bryteklubb  kr                        14 520    

Stv. Bueskyttere  kr                        24 001    

Stv. Capoeira Klubb  kr                          8 030    

Stv. Cheersport klubb  kr                      115 706   kr             15 500  

Stv. Døves  kr                          8 023    

Stv. Fekteklubb  kr                      152 288    

Stv. Freestyle Disco  kr                        16 966    

Stv. Golfklubb  kr                        43 723    

Stv. Helsesportlag  kr                          1 000    

Stv. Innebandyklubb  kr                      190 414    

Stv. Judoklubb  kr                      102 872   kr             72 000  

Stv. Ju Jitsu Klubb  kr                        28 665    

Stv. JuShinKan Aikido  kr                        27 339   kr             23 500  

Stv. Kajakkklubb  kr                        83 865    

Stv. Karateklubb  kr                        45 462    

Stv. Kunstløpklubb  kr                      138 109    

Stv. Modellbilklubb  kr                        17 084    

Stv. Orienteringsklubb  kr                        32 326    

Stv. Pistolklubb  kr                        15 183   kr             60 500  

Stv. Roklub  kr                        35 501    

Stv. Rugbyklubb  kr                        31 413   kr               5 400  

Stavanger Sandnes Skøyteklubb  kr                        24 201    

Stv. Seilforening  kr                        54 434    

Stavanger Skateklubb  kr                        19 184    

Stv. Skiklubb  kr                        30 691    

Stv. Stupe Club  kr                        22 057    

Stv. Svømme Club  kr                      585 922    

Stv. Sykleklubb  kr                        32 996    

Stv. Taekwon-do klubb  kr                        61 632   kr               6 075  

Stv. Tennisklubb  kr                      188 904   kr             10 000  
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Stv. Triathlonklubb  kr                          1 000    

Stv. Turnforening  kr                      295 330    

Stv. Vannpoloklubb  kr                        13 666    

Stv. Vektløfter Klubb  kr                        25 460    

Storhaug Rideklubb  kr                        47 657   kr             60 000  

Straen Gymnastikk og Turnforening  kr                      194 926    

Sunde IL  kr                      219 094   kr             66 100  

Sunde Innebandy  kr                        80 336   kr             98 000  

Svithun Biljardklubb  kr                        14 690    

Tasta Håndballklubb  kr                        67 843    

Tasta IL  kr                        66 848    

Tasta Turn  kr                        45 824    

Tastavarden HK  kr                        24 120   kr             48 000  

Tjensvoll FK  kr                      204 507    

Uburhedleren Fjellsportlag   kr                        22 499    

Vardeneset BK  kr                      267 937    

Vardeneset IF  kr                        64 056    

Vassøy IL   kr                        18 815    

Vaulen IL  kr                      147 288   kr             10 000  

Viking Bokseklubb  kr                          3 367    

Viking FK  kr                      361 112   kr             34 000  

Viking Håndballklubb  kr                        99 756    

Viking Stv. Håndballklubb  kr                        15 117    

Øyane IL  kr                        10 491    

SUM 2019  kr                  7 993 495   kr       1 375 600  

 

10.7 Tildeling Idrett+ 

Brodd Fotballklubb Stavanger 155 475 

FK Vidar 20 000 

Forus & Gausel 10 000 

Frisinn Sportsklubb 144 900 

Friskis & Svettis Stavanger 36 000 

Gausel Judoklubb 5 400 

Hafrsfjord Sykkelklubb 9 500 

Hinna Fotball 96 700 

Hinna Håndball 53 060 

Hundvåg Idrettslag 13 500 

Hundvåg Håndball 249 300 

Idrettslaget Skjalg 5 000 

Ishockeyklubben Stavanger 61 750 

Jushinkan Aikido 51 500 

Kampen Innebandyklubb 52 000 
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KFUM Håndball Stavanger 5 000 

KFUM Volleyball 10 000 

Madla Idrettslag 26 800 

Stavanger IF Fotball 6 000 

Stavanger IF Håndball 11 000 

Stavanger Bokseklubb 1 500 

Stavanger Bordtennisklubb 6 000 

Stavanger Bryteklubb 5 000 

Stavanger Cheersportklubb 81 000 

Stavanger Innebandyklubb 6 000 

Stavanger Judoklubb 75 200 

Stavanger Karateklubb 1 000 

Stavanger Pistolklubb 56 000 

Stavanger Roklub 6 000 

Stavanger Tennisklubb 10 000 

Storhaug Rideklubb 5 000 

Storhaug Rideklubb 60 000 

Straen Gym.- og turn 62 000 

Sunde Idrettslag 87 700 

Sunde Innebandy 98 000 

Tasta Idrettslag 11 200 

Tastavarden Håndball 48 000 

Vaulen Idrettslag 10 000 

Vardeneset BK 6 750 

Viking FK 35 800 

Viking HK 4 500 

SUM 2019 1 699 535 
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10.8 Protokoll fra årsmøtet 2019 
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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. 

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 
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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 

 

Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for ekstra oppfølging (gjelder også voksne). 

 

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

 



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

47 

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.” 

Det kan gis anledning til overnattingstur i oppstarten, som en ”bli kjent tur” eller en tur som avslutning 

på tiltaket. 

Tiltaket skal være gratis 
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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 

kan søke om økonomisk støtte til de som trenger spesiell tilrettelegging/oppmerksomhet, for eksempel 

Miljøtrener. 

 

Temakvelder: 
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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. 

 

Søknad/tilskudd 



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

50 

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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10.16 Lov for Idrettsrådet Stavanger 

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

 

 

LOV FOR IDRETTSRÅDET STAVANGER 

Sist endret 5. mars 2020. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

(1)  Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets grenser. 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 idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i Norges 

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

(2)  Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter idrettsrådets 

grenser.  

(3)  Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd. 

 

(4)  Idrettsrådet skal overholde NIF og idrettskretsens regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder 

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

 

§ 3 Oppgaver 

 

(1)  Idrettsrådet skal:  

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.  

  

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 5  Kjønnsfordeling 
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(1)  Idrettsrådet skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. 

og representasjon til idrettskretstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. 

og ved representasjon til idrettskretstinget, 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 sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte 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 møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke 

skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den 

oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen 

dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge idrettsrådet å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

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

for et valg/oppnevning.  

 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1)    Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 

%, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.   

(2)  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.  

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

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

representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd 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)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen til 

valg/oppnevning.  

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et 

organisasjonsledd 

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd, som overstiger 

1 G i løpet av kalenderåret, 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 økonomisk særinteresse 

som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse 

eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. 

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

som representant til 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)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 8  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,  

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. 

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
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(1)  Styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslag 

tilsluttet idrettsrådet, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

§ 10  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. 

III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

 

(1) Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes 

senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. 

Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettsrådet har daglig 

leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2)  Idrettsrådet skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettsråd med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og 

følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette 

etter alminnelig lovgivning. For idrettsråd som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig 

lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 

omfatte hele idrettsrådets aktivitet. Dersom idrettsrådet er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettsrådets art og omfang tilsier. 

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

(4)  Idrettsrådet skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12 Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

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

av positiv egenkapital. 
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(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13  Utlån og garanti 

Idrettsråd 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.  

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14  Årsmøtet 

(1)  Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år innen utgangen 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.  

(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. 
 

§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1) Forslagsrett til årsmøtet: 

a) Styret.  

b) Et representasjonsberettiget idrettslag. 

c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 

(2)  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet: 

a) Styret. 

b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: 2 representanter for hvert idrettslag, med 

unntak av bedriftsidretten som har inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter 1 

representant for hver påbegynte 5 lag, maksimum 12 representanter. 

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret. 

 

(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor utvalget/ komiteens 

arbeidsområde;   

a) Kontrollutvalgets medlemmer. 

b) Valgkomiteens medlemmer. 

 

(4)  Møterett og talerett på årsmøtet:   

a)  Representant fra idrettskretsen og NIF.  

[b) Revisor i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  

 

(5) For å ha stemmerett, og være valgbar til årsmøtevalgte organer og kunne velges/ oppnevnes 

som representant til ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 

kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha gjort 

opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  
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(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettsrådet: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, revisor.  

 

§ 16  Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

valgt/oppnevnt representant.  

 

§ 17  Årsmøtets oppgaver  

 Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for idrettsrådet. 

9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning [og revisors beretning]. 

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

og aktivitetsutvikling. 

11. Behandle forslag og saker. 

12. Vedta budsjett. 

13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

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

representantene.  

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

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 

1.varamedlem, 2.varamedlem osv. 

[14.  Engasjere revisor til å revidere idrettsrådets regnskap hvis omsetning er over 5.mill.] 

 

§ 18  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 og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som 

ikke avgitt.  

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

det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 

inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges 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 varamedlem. 

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 



IDRETTSRÅDET STAVANGER 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

59 

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.  
 

§ 19    Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 2 ukers frist etter: 

a) Vedtak av idrettsrådets styre eller årsmøte.  

b) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. 

c) Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i idrettsrådet. 

 

(2)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

(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/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(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. 

 

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 

idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 21  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. 

.  

g) Oppnevne representanter til idrettskretstinget dersom årsmøtet ikke har valgt 

representanter. 

 

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

forlanger det. 

 

§ 22  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 med mindre vedkommende skriftlig meddeler 

valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

§ 23     Kontrollutvalg 

(1)  Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  
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a)  Påse at idrettsrådets virksomhet drives i samsvar med idrettsrådets og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettsrådet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at 

dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.  

c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en uttalelse 

til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d)  Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettsrådet har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

[e)  Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24 Lovendring  

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent for tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer 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. Endringene trer i kraft straks, 

med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til 

idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettsrådets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 

regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring 

for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene                    

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 25 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.  

 

 


