Årsmøte
Eigersund idrettsråd
10. mars 2021

Protokoll fra årsmøte 10. mars 2021
Sted: Kinoen v/ Egersund Kulturhus
Dato: 10.mars 2021
Tid: 19:00

Saksliste
Åpning
Idrettskulturelle innslag
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle beretning for idrettsrådet.
9. Behandle og vedta idrettsrådets regnskap og budsjett
10. Behandle forslag til handlingsplan.
11. Behandle innkomne forslag og saker.
12. Idrettsrådets pris for 2020.
13. Valg
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Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
Eigersund Idrettsråd har kontrollert listen over fullmakter.
Styret i Eigersund Idrettsråd innstiller på at representantene godkjennes.
Vedtak: Årsmøtet godkjente de frammøtte representantene.

Sak 2. Velge dirigent
Styret i Eigersund Idrettsråd sitt forslag til valg av dirigent:
Pete Seglem
Vedtak: Årsmøtet valgte Pete Seglem som dirigent.

Sak 3. Velge protokollfører
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Sekretær for idrettsrådet, Daniel Helleren
Vedtak: Årsmøtet valgte Daniel Helleren som protokollfører.

Sak 4. Representanter til å underskrive protokollen
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Vedtak 10. mars 2021
Vedtak: Årsmøtet valgte Therese N. Østebrød og Christer Viggen til å underskrive
protokollen.

Sak 5. Godkjenne innkallingen
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner innkallingen.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 6. Godkjenne sakslisten
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner forslag til saksliste.
Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten.

Sak 7. Godkjenne forretningsorden
Forslag:
1. Årsmøtet ledes av de valgte dirigenter. Protokollen føres av de valgte sekretærer.
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes
taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og strek for de inntegnede talere.
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3. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
Idrettrådets, RIKs- eller NIFs lov fastsetter.
4. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.
5. Årsmøtet velger to representanter til å skrive under protokollen.
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.
Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsordenen.

Sak 8. Behandle beretning for idrettsrådet
Styret i Eigersund Idrettsråd legger frem årsberetning for året 2020 til godkjenning hos
årsmøtet: Se vedlegg 1 årsberetning, fra side 9
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner årsberetning for året 2020.
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen for året 2020.

Sak 9. Behandle og vedta idrettsrådets regnskap og budsjett
Styret i Eigersund Idrettsråd legger frem regnskap og budsjett til godkjenning hos årsmøtet:
Se vedlegg 2 regnskap og budsjett, fra side 13
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner framlagt regnskap for 2020 og budsjett for 2021.
Vedtak: Årsmøtet godkjente framlagt regnskap for2020 og budsjett for 2021.

Sak 10. Behandle forslag til handlingsplan
Styret i Eigersund Idrettsråd legger frem forslag til handlingsplan for året 2021 til
godkjenning hos årsmøtet: Se vedlegg 3 handlingsplan, fra side 16
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner framlagt handlingsplan for 2021.
Vedtak: Årsmøtet godkjente framlagt handlingsplan for 2021.

Sak 11. Behandle innkomne forslag og saker
11.1. Tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler
Tildelingskriteringene for Lokale aktivitetsmidler må vedtas på hvert årsmøte. Se vedlegg 4
tildelingskriterier for lokale aktivitetsmidler, fra side 17.
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner forslaget til styret i Eigersund Idrettsråd.
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget til styret i Eigersund Idrettsråd.
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11.2 Lov for Eigersund Idrettsråd
Endring i lov for Eigersund Idrettsråd. Se vedlegg 5 lov for Eigersund idrettsråd, side 19.
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet godkjenner forslaget til styret i Eigersund Idrettsråd.
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget til styret i Eigersund Idrettsråd.

Sak 12. Idrettsrådets pris for 2020
Fredrik Dversnes ble valgt som vinner av idrettsrådets pris 2020. Vinneren var ikke til stede
men hans far Jan Sigurds Dversnes fikk overrekt diplom, blomster og 10.000,- kroner fra
ordføreren.

Sak 13. Valg
13.1 Styret – Eigersund Idrettsråd
Valgkomiteen har bestått av leder Adam Tobias Randen, medlem Alf Aakre og varamedlem
Kenneth Pedersen. Valgkomiteen innstilte følgende forslag:
Leder
Nestleder
Styremedlem

Svein Erling Jensen
Cecilie Therese Tengesdal
Vidar Olsen

EIK Håndball
NMK
Egersund
Undervannsklubb
Styremedlem
Kirsti Elin Løyning
Eiger FK
Styremedlem
Terje Rasmussen
Egersund Kyokushin
Karateklubb
Styremedlem
Rune Andersen
Egersund Seilforening
Styremedlem
Ronald Eikefjord
Egersund Pistolklubb
1. Varamedlem Pete Seglem
Egersund Golfklubb
2. Varamedlem Wenche Nodland
Egersund Klatre- og
Tindeklubb
Kjønnsfordeling: 6 menn / 3 kvinner – inkl. vara av hvert kjønn

På valg for 1 år
På valg for 2 år
Ikke på valg
På valg for 2 år
Ikke på valg
På valg for 2 år
På valg for 1 år
På valg for 1 år
På valg for 1 år

Leder og nestleder ble enstemmig valgt inn i styret. Det kom benkeforslag fra leder Svein
Erling Jensen på Pete Seglem som styremedlem og Ronald Eikefjord som 1. varamedlem.
Forslaget ble tatt til votering, og 29 mot 2 stemte for å beholde forslaget til valgkomiteen.
Pete Seglem valgte å trekke seg som 1.varamedlem. Kenneth Pedersen fra valgkomiteen
foreslo Mette Helene Wersland som 1.varamedlem, enstemmig valgt inn.
2.varamedlem ble enstemmig valgt inn.
Etter valget var styrets sammensetning følgende: (se neste side)
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Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Svein Erling Jensen
Cecilie Therese Tengesdal
Vidar Olsen
Kirsti Elin Løyning
Terje Rasmussen

Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Rune Andersen
Ronald Eikefjord
Mette Helene Wersland
Wenche Nodland

EIK Håndball
NMK
Egersund Undervannsklubb
Eiger FK
Egersund Kyokushin
Karateklubb
Egersund Seilforening
Egersund Pistolklubb
Egersund Sykleklubb
Egersund Klatre- og
Tindeklubb

Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Ikke på valg

Hellvik Idrettsklubb
Egersund Svømmeklubb
Egersund Kyokushin
Karateklubb

Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Kjønnsfordeling: 5 menn / 4 kvinner
13.2 Kontrollutvalg
Valgkomiteen innstilte følgende forslag:
Medlem
Kenneth Pedersen
Medlem
Tommy Gunvaldsen
Varamedlem
Roger Vinningland

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
13.3 Representanter til idrettskretstinget
Styret i Eigersund Idrettsråds innstilling:
Årsmøtet gir styret i Eigersund Idrettsråds fullmakt til å oppnevne representanter til
idrettskretstinget og eventuelt ekstraordinært idrettskretsting.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
13.4 Valgkomité
Styret i Eigersund Idrettsråd innstilte følgende forslag:
Leder
Alf Aakre
Egersund Kyokushin
Karateklubb
Medlem
Tom Ove Sørdal
Egersund Svømmeklubb

På valg for 1 år
På valg for 2 år

På årsmøtet foreslo styret i Eigersund Idrettsråd Therese N. Østebrød som medlem av
valgkomiteen, enstemmig vedtatt. Susanne Hein meldte seg som kandidat til varamedlem i
valgkomiteen, enstemmig vedtatt.
Etter valget var valgkomiteens sammensetning følgende:
Leder
Alf Aakre
Egersund Kyokushin
Karateklubb
Medlem
Tom Ove Sørdal
Egersund Svømmeklubb
Medlem
Therese N. Østebrød
Egersund Karate
Kyokushinkai
Varamedlem
Susanne Hein
Egersund og Dalane
Rideklubb

Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
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Underskrifter
Underskrift av årsmøteprotokoll
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Vedlegg
• Vedlegg 1: Årsberetning (side. 9)
• Vedlegg 2: Regnskap og budsjett (side. 13)
• Vedlegg 3: Handlingsplan (side. 16)
• Vedlegg 4: Forslag til tildelingskriterier, Lokale aktivitetsmidler (side. 17)
• Vedlegg 5: Lov for Eigersund Idrettsråd (side. 19)
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Vedlegg 1

Årsberetning
Idrettsrådet i Eigersund er et fellesorgan for alle lag, klubber og foreninger som er medlem av
Norges Idrettsforbund. Disse klubbene er idrettsrådets medlemmer. Medlemskapet har siden
Idrettsrådets start vært gratis. Styret i Idrettsrådet er sammensatt av personer fra disse klubbene.
Rådet skal være bindeleddet mellom medlemmene, kommunen og idrettskretsen. Likeså kan
Idrettskretsen og Eigersund kommune benytte Idrettsrådet ved kontakt utad til medlemmene.
Styremøtene har i år blitt avholdt i styreleder Svein Erling Jensens kontor i sentrum. Styrevervene er
dugnadsbasert, og møtene er åpne.
Styret har fordelt medlemsklubbene seg i mellom og holder seg dermed oppdatert over det meste
som skjer. Målet er også at idrettsrådet skal være tilstede på klubbenes årsmøter. Referat fra
styremøtene ligger åpent for nedlastning på Eigersund kommune sine nettsider.

Medlemmer 2020



























Aker Egersund A/S Bedriftidrettslag
Dalane Kommune Bedriftidrettslag
Dalane Sykleklubb
Egersund Golfklubb
Egersund Innebandyklubb
Egersund Karate Kyokushinkai
Egersund Klatre- og Tindeklubb
Egersund Kyokushin Karate Klubb
Egersund Og Dalane Rideklubb
Egersund Orienteringsklubb
Egersund Padleklubb
Egersund Pistolklubb
Egersund Racketklubb
Egersund Seilforening
Egersund Skiforening
Egersund Svømmeklubb
Egersund Undervannsklubb
Egersund Volleyballklubb
Egersunds Idrettsklubb
Egersunds Turnforening
Eiger Fotballklubb
Helleland Idrettslag
Hellvik Idrettslag
Kimura Egersund BJJ Klubb
NMK Egersund
Skåra Rideklubb
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Saker 2020
Av saker Eigersund idrettsråd har hatt i 2020 kan vi nevne:

-

Deltatt på årsmøtene til idrettsrådets medlemslag og klubber, så langt dette har vært mulig.
Avholdt to møter med politisk- og administrativ ledelse i Eigersund kommune.
Deltatt på idrettskretstinget i Stavanger med to representanter.
Hatt leder i Folkepulsen. Dette er et prosjekt for å bedre folkehelsa hvor målgruppene er
innvandrere, funksjonshemmede, samt inaktive barn, ungdom og voksne. Potten som
fordeles i prosjektet var i 2020 på 175.000 kroner.
Idrettsrådet har arbeidet aktivt hele året for å realisere en fullverdig idrettlinje ved Dalane
videregående skole
Samarbeidet med kommuneadministrasjonen om prioriteringer for tildeling av spillemidler.
Idrettsrådet har arbeidet mot å realisere et luftsportsenter
Gått igjennom reguleringsplaner for å se om en kan komme med innspill til fordel for
idretten eller for klubber og lag.
Bistått i utarbeidelsen av kommunens nye Temaplan for idrett, firluftsliv og fysisk aktivitet
Involvert i satsning mot idrettsturisme i kommunen.
Bistått Eigersunds Idrettsklubb med deres planer om nytt garderobebygg.
Idrettsrådet har støttet arbeidet med å få bygge ny svømmehall på Lagård
Fordelt over en million kroner i lokale aktivitetsmidler til medlemsklubbene.

Folkepulsen
Styringsgruppen i Folkepulsen Eigersund har bestått av følgende:
Navn og etternavn
Cecilie Tengesdal
Hans Olav Østebrød
Rune Andersen
Manu Hlawn
Kristin Fardal Hovland

Stilling
Leder styringsgruppa
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kommune/idrettsråd
Idrettsråd, styremedlem
Kommune, folkehelsekoordinator
Idrettsråd, styremedlem
Kommune, flyktningetjenesten
Kommune, kulturkonsulent

Grunnet COVID-19 ble det ikke gjennomført informasjonsmøte med klubbene i forbindelse med
utlysning. En annen grunn til at det ikke ble gjennomført informasjonsmøte er av den grunn at
støtteordningen er godt kjent og info formidles tilstrekkelig gjennom mail. Alle klubber mottok
infomail om støtteordningen, med kontaktinformasjon for eventuelle spørsmål/henvendelser.
Klubbene kunne søke på støtte opp til 175 000 kr. Det var 6 klubber som søkte på denne
støtteordningen og 5 av disse fikk tilskudd. Klubber som fikk støtte til deres prosjekt:
Klubb
Egersund og Dalane
rideklubb
Eiger FK
Egersund golfklubb
Egersund kyokushin
karateklubb
Egersund seilforening

Målgruppe
Mennesker med behov for
tilrettelegging, inaktive og
flerkulturelle medborgere
Inaktive barn og unge
Inaktive
Barn og unge med
tilretteleggingsbehov
Barn og unge med nedsatt
funksjonsevne, inaktive og
flerkulturelle medborgere

Hva
Hest for folk flest, terapiridning,
språkpraksis, tilrettelagt skoleopplegg
med mer
Barnas fotballdag, åpen aktivitetsdag
Golf på grønn resept, samarbeid med
fastleger og NAV
Investeringer i, og utvidelser av,
eksisterende tilrettelagt gruppe
Ukentlig gratis seiltilbud

Sum
44 700,-

15 000,30 000,28 000,25 000,-
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Styrets sammensetning
Styrets sammensetning består av personer fra flere forskjellige lag, klubber og foreninger i Eigersund.
Det blir lagt vekt på at disse representerer hele idretten i kommunen og ikke bare sitt lag.
Styret

Svein Erling Jensen
Tom Ove Sørdal
Pete Seglem
Terje Rasmussen
Rune Andersen
Stian Nordheim
Vidar Olsen
Therese N. Østebrød
Inger Sørlie
Inger Torgersen
Cecilie Therese Tengesdal

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

EIK Håndball
Egersund Svømmeklubb
Egersund Golfklubb
Egersund Kyokushim Karateklubb
Egersund Seilforening
Egersund Pistolklubb
Egersund Undervannsklubb
Egersund Karate Kyokushinkai
Eiger FK
Eiger FK
NMK

I henhold til avtale med Eigersund kommune, som skal stille med sekretær for idrettsrådet, fungerer
Daniel B. Helleren i denne funksjonen i vikariat for Kristin F. Hovland som er i permisjon.
Kontrollutvalg

Arne Stapnes
Roger Vinningland
Ronald Eikefjord

Medlem av
kontrollutvalget
Medlem av
kontrollutvalget
Varamedlem

EIK Håndball

Leder
1. medlem
2. medlem

Egersund Pistolklubb
Egersund Kyokushin Karateklubb
Egersund Pistolklubb

Egersund Kyokushin Karateklubb
Egersund Pistolklubb

Valgkomite

Adam Tobias Randen
Alf Aakre
Jon Rickard Blitzner
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Årshjul for Egersund Idrettsråd
Januar
- Styremøte.
- Faddere deltar på sitt lag eller klubbs årsmøte.
- Påse at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid.

Februar
- Styremøte.
- Faddere deltar på sitt lag eller klubbs årsmøte.

Mars
-

Årsmøte.
Første styremøte med nytt styre. Fordele fadderklubber og verv.
Rogland Idrettskrets sitt Idrettsting.
Oppdatere Brønnøysundregisteret, ny styresammensetning.
Møte med politisk og administrativ ledelse.

April
- Styremøte.

Mai
- Kommentere kommunens arealplan når denne foreligger (ikke årlig).
- Styremøte og sommeravslutning.

Juni
- Styremøte.

August
- Fordeling av lokale aktivitetsmidler.
- Politisk allmannamøte annethvert år.

September
- Styremøte.
- Møte med politisk og administrativ ledelse.

Oktober
- Styremøte.
- Prioritere spillemiddelsøknader.
- Besøke en klubb tilsluttet idrettsrådet.

November
- Styremøte.

Desember
- Følge opp arbeidet med Folkepulsen.
- Behandle og kommentere kommunale planer av diverse art, når dette foreligger (ikke årlig).
- Være aktive i forbindelse med rullering av den kommunale anleggsplanen.
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Vedlegg 2

Regnskap og budsjett
Regnskap 2020 og budsjett 2021
Inntekter:
Tilskudd fra kommunen, drift
Renter
Refusjon møter
Tilskudd fra idrettskretsen
Sum inntekter
Utgifter:
Møte- og kursutgifter
Gaver
Porto, gebyrer, forsikring m.m.
Utlegg seminarer (billetter,
kjøregodtgjørelse m.m)
Idrettsrådets pris
Forskuttering Lokale Aktivitetsmidler
Profilering
Foredragsholder
Sum utgifter
Kapital:
Saldo bank 01.01.
Resultat +/Saldo bank 31.12.

Budsjett 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

50.000
50

50.000
12

50.000
20

50.050

50.012

7.917
57.937

32.000
2.800
1.000
4.000

30.855
3.880
39
2.543,3

32.000
3.000
50
2.687

10.250

10.200
11.790
10.535,95

50.050

69.843,25

10.200
0
0
10.000
57.937

62.622,84

62.622,84
19.831,25
42.791,59

62.622,84

42.791,59

Oversikt over hva som har gått ut av kontoer og til hva.
Møte- og kursutgifter
Hauen
Foredrag Arild Haugen
Grand Hotell
Sum totalt (møte- og kursutgifter):

4 520
10 000
16 335
30 855

Gaver
Buketter årsmøte
Quiz, barnekreftforeningen
Julegave, medlemmer
Sum totalt (gaver):

1 080
400
2 500
3 880

Porto, gebyrer banktjenester, forsikring o.l.
Omkostninger bank
Sum totalt (porto, gebyrer banktjenester, forsikring o.l.):

39
39
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Utlegg seminarer (kjøregodtgjørelse, billetter o.l.)
Rogaland idrettskrets
Kjøregodtgjørelse
Sum totalt (utlegg seminarer):

1 800
743,30
2 543,30

Idrettsrådets pris
Idrettsrådets pris
Buketter årsmøtet
Sum totalt (idrettsrådets pris):

10 000
200
10 200

Forskuttering Lokale Aktivitetsmidler
Forskuttering Lokale Aktivitetsmidler
Sum totalt (forskuttering Lokale Aktivitetsmidler):

11 790
11 790

Profilering
Jakker
Sum totalt (profilering):

10 535,95
10 535,95

Sum utgifter totalt:

69 843,25

Oversikt over hva som har gått inn på kontoer og for hva.
Tilskudd fra kommunen
Renter
Refusjon møter

50 000
12
0

Sum inntekter totalt:

50 012
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Vedlegg 3

Handlingsplan for 2021
Handlingsplan til Eigersund idrettsråd 2021
Målet for Eigersund idrettsråd er å ivareta idretten og lagenes interesser i Eigersund
kommune. Samtidig skal rådet arbeide for å bedre rammevilkårene for idrettslagene.
Eigersund idrettsråd skal også arbeide for å inneha en sentral posisjon overfor kommunen og
medlemslagene.
Satingsområde
Anlegg
Aktivitet
Hovedmål

Økonomi
Arbeide for gode
økonomiske rammevilkår
for idretten i Eigersund
kommune.

Arbeide for at det i
kommunen er et variert
spekter av godt
vedlikeholdte idrettsanlegg.

Arbeide for at det i
kommunen totalt er et bredt
spekter av idrett og
aktiviteter, og medvirke til
at de er lett tilgjengelige
uavhengig av boplass.

Organisasjon
Arbeide for et best mulig
samarbeid med
kommuneadministrasjonen,
politikerne, idrettslagene og
de andre idrettsrådene i
regionen.

Arbeidsmål
1.

Sikre at
fordelingsreglene for
tilskudd er enkle,
oversiktlige og kjente.

1.

2.
2.

3.

Vurdere størrelsen på
de ulike tilskudd og
foreslå justeringer hvis
nødvendig

3.

Bistå kommunen med
fordeling av lokale
aktivitetsmidler til
idrettslagene.
4.

Prioritere bredde av
tilbud gjennom
spillemiddel
prioriteringene.
Jobbe for å få øke
tilskuddsordningene
for vedlikehold av
anlegg.
Være en pådriver og
støttespiller til
idrettslag som
planlegger nye anlegg
i kommunen, og andre
interkommunale
anlegg.
Være en aktiv part i
arbeid med rullering
av kommuneplan og
anleggsplan for idrett.

1.
2.

3.

Videreutvikle aktivitet
via Folkepulsen.
Gi innspill til
fordeling av
treningstider i haller
og anlegg sammen
med Eigersund
kommune
Legge til rette for
integrering av
flyktninger og
asylsøkere i
idrettslagene i
Eigersund.

1.

2.

3.

Opprettholde det faste
møte med ordfører,
rådmann og
kommunalsjef for
kultur og oppvekst.
Samarbeide aktivt
med idrettsrådene i
Sokndal, Lund og Hå.
Oppfordre til
samarbeid mellom
idrettslagene, både når
det gjelder anlegg og
aktivitet.
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Vedlegg 4
Forslag til tildelingskriterier, Lokale aktivitetsmidler
Eigersund idrettsråd tildeler årlig Lokale aktivitetsmidler til lag og foreninger organisert
under NIF. Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs
anbefalinger. Etter samtale med LAM-ansvarlig i Rogaland, Wenche Salte, anbefales det at
Eigersund idrettsråd endrer tildelingskriteriene noe, for å sikre at de er i tråd med sentrale
føringer.
Eigersund idrettsråd har fram til nå benyttet seg av eget utformet «tildelingsformel», der
fordelingen baseres på medlemstall i aldersgruppen 6 – 19 år, medlemmer med
funksjonsnedsettelser i aldersgruppen 6 – 19 år, samt antall instruksjonstimer (ukentlige
klokketimer med instruktør til stede). RIK har meldt tilbake at å bruke instruksjonstimer som
tildelingsfaktor er noe ullent, og at det anbefales at dette tas vekk fra tildelingsgrunnlaget.
Her er tildelingsgrunnlaget som NIF legger til grunn:
Grunnlag for fordeling av midler
Basisgrunnlaget for idrettsrådets fordeling skal baseres på tallgrunnlaget fra samordnet
rapportering for 2020 for disse tre kategoriene:
1. Medlemmer i aldersgruppen 6-19 år (medlemstall) og/eller aktive medlemmer i
aldersgruppen 6-19 år (aktivitetstall)
2. Aktive barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år
3. Barn og ungdom 6-19 år i Allidretter/ Idrettsskoler (medlemstall)
Disse tallene hentes ut fra SportsAdmin.
Vedrørende medlemstall eller aktivitetstall:
Idrettsrådet må vurdere om de tar i bruk medlemstall og/eller aktivitetstall som grunnlag for
fordelingen. Aktivitetstallene kan lokalt både være noe overrapporterte og noe
underrapporterte, og er dermed mer usikre, særlig for idrettslag som kun driver med en
idrett (særidrettslag). Medlemstallene er mer entydige, og anbefales brukt av NIF.
NIF anbefaler at ungdom skal prioriteres høyere enn barn. F. eks at 1/3 av totalbeløpet som
idrettsrådet har til rådighet, fordeles basert på antall barn, og 2/3 av totalbeløpet fordeles
basert på antall ungdom.
I tillegg kan idrettsrådet gjøre en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som har:
• Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
• Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
• Trener- og lederutdanning for målgruppene.
• Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i
ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».
Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom
(13-19 år). Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe. Begge
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gruppene skal tilgodeses i alle idrettsråd. NIF ønsker at aktivitetstiltak for ungdom andelsvis
skal prioriteres i forhold til barn – eksempelvis 2/3 til ungdom mot 1/3 til barn av
totalbeløpet idrettsrådet har til rådighet.
På bakgrunn av dette foreslår styret følgende vedtak:
Tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler endres, fra og med 2021, til:
Basisgrunnlaget for idrettsrådets fordeling skal baseres på tallgrunnlaget fra samordnet
rapportering fra det foregående år for disse tre kategoriene:
1. Medlemmer i aldersgruppen 6-19 år (medlemstall)
2. Aktive barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år
(kr. 70 000 øremerkes til dette)
Av midlene som tildeles skal kr. 50 000,- settes av til en skjønnsmessig vurdering, foretatt av
idrettsrådet, av idrettslag som har:
• Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
• Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
• Trener- og lederutdanning for målgruppene.
• Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i
ordinær aktivitet.
Eigersund idrettsråd skal benytte Excel-ark med fordelingsnøkkel utarbeidet av Norges
idrettsforbund. Slik ivaretas NIFs anbefaling om at 1/3 av totalbeløpet som idrettsrådet har
til rådighet, fordeles basert på antall barn, og 2/3 av totalbeløpet fordeles basert på antall
ungdom.
Minstebeløp til fordeling skal være 10 000 kr. Pr idrettslag som har aktivitet for barn og/eller
ungdom.
Kriteriene skal årlig vedtas av årsmøtet.
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Vedlegg 5
Lov for Eigersund Idrettsråd ble sist endret og vedtatt av årsmøtet 11/03 – 2020.
Styret foreslår å gjøre endringer under paragraf 17 Årsmøtets oppgaver. Bakgrunn for å
fjerne det ene punktet er at krav om revisor bortfaller når det velges inn kontrollutvalg.
Den andre endringen styret foreslår er å legge til antall år som både kontrollutvalg og
valgkomité blir valgt inn for.
Forslag til lovendring:
§ 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) Partallsår: Leder, styremedlem nr 2, 4 og 6 velges for 2 år
b) Oddetallsår: Nestleder, styremedlem nr 1, 3, 5 og 7 velges for 2 år
c) 2 varamedlemmer velges for ett år
d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 2 år.
e) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
f) 2 stk revisorer
g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 2 år.
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