Styremøte Sola Idrettsråd
Dato: Mandag 05.11.2018, kl. 20.00-22.00
Sted: Sola Fotball, Åsenvegen 22, Sola
Referent: Morten Saxvik
Til stede:
Terje Hopen
Bernt Høyland
Karine Sola Jordbrekk
Ørjahn Hjelm Andersen
May Britt Våland
Sølve Ims Ottesen
Morten Saxvik

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, repr. Bedriftsidrett
Kasserer/sekretær

Forfall:
Øystein Egset
Geir Henanger

Varamedlem
Varamedlem

Torbjørn Hovland

Sola Kommune

Sak 33/2018

Godkjenning referat forrige styremøte (01.10.18)
Vedtak:
• Godkjent og signert. Referat fra møte 26.08.18 ble også signert. Oppbevares av
Morten.
Sak 34/2018

LAM søknader, godkjenning
Karine og May Britt har utgjort komitéen som har gått gjennom søknadene fra klubben.
Øvrige styremedlemmer takket for godt utført arbeid.
Komitéen forslag er satt opp ut fra mal fra NIF. Iht. denne går 2/3 av medlemsbasert tilskudd
til aldersgruppen 13-19 år og 1/3 til aldersgruppen 6/12 år. Dette fordi den eldste gruppen
normalt gir større utgifter for klubbene, samt for å gi insentiv til å beholde ungdom som
medlemmer. Medlemstall hentes fra SportsAdmin. Det gis som før ekstra uttelling for å
arrangere idrettsskoler, tilbud til funksjonshemmede og sosiale tiltak. Idrettskoler skal
imidlertid være som definert av NIF, og funksjonshemmede må være definert som dette i
SportsAdmin. For øvrige tiltak leser komitéen klubbenes årsrapporter, dvs. nå for 2017.

SIRs retningslinjer er i tråd med et tidligere årsmøtevedtak. Et forslag om å gå over til å følge
NIFs mal direkte vil bli fremmet på SIRs Årsmøte 2019.
Etter diskusjon på møtet ble det gjort en del mindre endringer i komitéens forslag.
Vedtak:

Komitéen utarbeider en revidert fordeling. Terje legger beløp pr klubb inn i
SportsAdmin onsdag 7.11. Penger utbetales direkte fra NIF til klubbene.

Sak 35/2018

Moderniseringsprosjektet, høring
På Idrettsrådskonferansen i Stavanger 26-27.10 presenterte NIF sine planer for en
modernisering av idrettens organisasjonsmodell. Denne har i hovedtrekk vært den samme
siden 1945. Det oppleves nå at idretten har ineffektive beslutningsmodeller med
interessekamper, utydelige mål og ansvar, samt svake fellesfunksjoner og IT-systemer. NIF
har sendt ut tre alternative forslag til en ny modell på høring i idretts-Norge, dvs. på
klubbnivå. Høringsfrist er allerede 9. desember, med sikte på vedtak på Idrettstinget
26.05.19. Forslagene innebærer bl.a. færre og sterkere idrettsråd. Forslagene finnes på
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/ , kulepunkt Presentasjon Forslag til tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett .
Vedtak:

Terje sender linken ovenfor til klubbene i Sola og ber om kommentarer innen
frist. SIR ser ikke noen nytte i å innkalle klubbene til et fellesmøte, da
oppmøtet normalt er lavt.
SIR anser at Sola Idrettsråd er sterkt nok til å takle oppgaver i forslagene, og
at det med Sola som fortsatt egen kommune ikke er naturlig å søke
sammenslåing med andre idrettsråd.

Sak 36/2018

Status/veien videre Tananger friidrett.
Det refereres til sak 28/2018, hvor SIR gjorde en befaring på Tananger Stadion, og hvor
trener Ragnar Bergheim beskrev oppgraderingsbehov for friidrettsformål.
SIR støtter planer om en oppgradering av Tananger Stadion for friidrettsformål. SIR påpeker
også et behov for oppgradering av garderobene der. Etter senere tids bygge-vedtak er det
heller ikke mange andre nye prosjekter på prioritert liste. Siden Tananger Stadion er eid av
Sola kommune, vil finansieringen ikke kunne følge en tre-delingsmodell som for klubb-eide
anlegg, og krever da kommunale midler. Bernt påpekte at kommunen kan søke statlige
rehabiliteringsmidler for dette prosjektet.
For å komme i gang må Havørn Friidrett først utarbeide en kravspesifikasjon til anlegget. Det
må så gjøres et forprosjekt med utarbeiding av tegninger og et kostnadsestimat. Dette kan
så være grunnlag for et kommunestyrevedtak. SIR anbefaler tidlig kontakt med Sola
Kommune v/ T. Hovland for å bli enige om saksgang. Sola Kommune bruker normalt firmaet
Prosjektil til slike forprosjekter. Ørjahn viste til NIFs Målbok for Idrettsanlegg som basis for
slik prosjektering.

Vedtak:

SIR ber Havørn utarbeide en kravspesifikasjon for friidrettsformål og ta kontakt
med T. Hovland for å avklare videre saksgang.
SIR vil støtte prosjektet ved aktuelle beslutningspunkter.

Sak 37/2018

Idrettsrådskonferansen
Terje, Sølve og Bernt deltok på Idrettsrådskonferansen 27-28 oktober i Stavanger.
Hovedsaken der var NIFs moderniseringsprosjekt, som dekket under Sak 35/2018.

Sak 38/2018

Diverse
Bernt nevnte et sent innkommet krav fra Sola Kommune om et fordrøyningsbasseng ved ny
skatehall på Tjelta. Slike krav bør meldes før byggestart.
SIR benyttet anledningen til å gjenta sitt krav om fritak fra kommunal tilknytningsavgift for
ikke-kommersielle idrettsanlegg.

__________________
Terje Hopen
Leder

__________________
Bernt Høyland
Nestleder

__________________
Morten Saxvik
Kasserer/Sekretær

__________________
Ørjahn H. Andersen
Styremedlem

__________________
May Britt Våland
Styremedlem

___________________
Karine S. Jordbrekk
Styremedlem

__________________
Sølve Ims Ottesen
Styremedlem BIL

__________________
Geir Henanger
Varamedlem

___________________
Øyvind Egset
Varamedlem

