
Referat 
Styremøte 2 -2021 

Onsdag 03. november 2021 Kl 18-20:00 Liljevatne kulturskule 

Deltakere Oddvar Monslaup, Nordre Fjell Fotball 

Jacob Ihlen, Straume Karateklubb 

Siv Øye Carlsen, Sotra Sportsklubb 

Einar Kåre Telle, Telavåg 

 

I tillegg deltok Ivar Einarsen fra Øygarden kommune og Anne- 
Kristine Aase (Nanne) fra idrettskretsen 

Fravær Øystein Meland Telle, Sotra Badminton Klubb 

Jan Kåre Mathiesen, Sotra Golfklubb 

Kamilla Njærheim Barstad, IL Skjergard 

Mikael Tangen, Sotra Volleyballklubb 

Cato Helle Stephansen, Sotra Tae-kwon-do klubb 

Referent Siv Øye Carlsen 

Agenda 

 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 
2. Ansvar og roller i Idrettsrådet, Nanne fra NIF kommer 
3. Økonomi og regnskap 
4. LA-midler 
5. Årshjul 
6. Gjennomgang av handlingsplan 
7. Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen 
8. Eventuelt 

a. Hjertestarter 
b.  

 

Nr Sak Ansvarlig Frist 

1 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjent 

Oppfølgingspunkter; 

Informasjon om styremedlemmer, mangler fra alle minus 
M.T 

Signere samarbeidsavtale med kommunen, 26. nov 

Idrettens ærespris, kommunestyret den 15. desember, 
utmerkelse skrives av Siv, Oddvar deltar også 

 

 

 

 

Alle 

Oddvar 

Oddvar 

Siv 

 

 

 

 

12.11.21 

26.11.21 

15.12.21 

17.11.21 
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kandidatene, sjekke om Kristine Lundekvam kan skrive 
om ungdomskandidaten.  

Tilgang til SportsAdmin, epost og nettside OK  

Jobber videre med dokumentarkiv, plan for klubb-besøk, 
tilganger og økonomiansvar – på plass i løpet av de to 
neste ukene 

 

 

 

 

2 Idrettsrådet roller ved NIF – Anne-Kristine Aase 

Presentasjon er lagt på FB 

Vestland Idrettskrets (idrettsforbundet.no)  

Gjennomgang av oppgavene til idrettsrådet, samt 
organisering av idretten 

 

96 millioner i 2019 – 82 i 2020 millioner i verdi på det 
frivillige arbeidet basert på medlemstall. Følge opp 
medlemsnedgangen siden 2018 - hvordan sikret at flere 
ikke slutter – og kanskje få flere ungdommer tilbake. Blant 
annet ved å skape sosiale møteplasser for ungdommen? 

 

Fokus på å styrke idrettens rolle i nærmiljøet, ha dialog 
med kommunen, fordele og prioritere blant idrettslagene i 
forhold til anlegg og treningstid. 

 

Dokumentere omfang av idretten – tar opp på møte hvert 
halvår sammen med strategisk. Følge opp 
samarbeidsavtalen, også med møte med kommunestyret 

 

Årlig idrettsforum for alle klubbene, være synlig og jobbe 
for klubbene må være målet 

 

Hva tror vi at vi kan klare dette første året? 

• Lage samarbeidsforum med kommunen 

• Lage plan for hvordan møte klubbene, se på 
mulighetene for å sammarbeide med kommune når 
de skal møte de som trener i de ulike anleggene  

• Oppdatere årshjulet 

• Lage handlingsplan med tiltak, men være 
realistiske på tiltakene for dette året. 

  

3 Økonomi og regnskap 

LA-midler, begge tildelingene er slått sammen og følgende 
er gått gjennom 

• Medlemslister   

• Utregning    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/
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• Kontroll   

• Godkjenning, legges inn med 7500 til klubber 
som har tilrettelagte lag, resten fordeles som 
tidligere avtalt 

• Utbetaling snarest 

 

 

Jacob/Oddvar 

 

Snarest 

4 Årshjul     

Gjennomgang – status på oppgaver dette året 

• 2022 gjennomgås og oppdateres på neste 
styremøte. Alle gjennomgår forslag og det 
etableres/ oppdateres for 2022 på neste møtet 

 

Alle 01.12.21 

5 Handlingsplan   

Ble ikke tid til en gjennomgang, jfr pkt 2 så er det ønskelig 
med en oppdatering, konkretisering og konkrete tiltak som 
kan rapporteres og følges  

Utsatt til januar, fokus på neste møte blir årshjul 

Alle 05.01.22 

6 Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen 

• Handlings- og prioriteringsliste for spillemidler – 
utkast godkjennes, forutsigbar for de som søker.  

• Status på hjertestartere i Øygarden kommune, 
spørsmål fra styret basert på hendelse i fotballen 

o Har vi hjertestartere? 

o Hvor finnes de? 

o Hva er vedlikeholdsrutinene på de? 

o Hvem har ansvar for å få de registrert i 
hjertestarterregisteret? 
HJERTESTARTERREGISTERET 
(www.norskhjertestarterregister.no) 

o Eller kanskje mer generelt hva er Øygarden 
sin politikk i forhold til å registrere 
hjertestartere i hjertestartregisteret / 113 

Ivar sjekker og tilbakemelder på neste møte 

•  

 

 

  

13 Eventuelt 

- Tilskuddsordning for klubber fra kommunen, legges 
tilgjengelig på nettsiden 

- Lenke opp kursinfo fra NIF, f.eks barneidrettsleder, 
anleggsdrift 

 

Ivar 

 

Oddvar 

 

17.11.21 

 

17.11.21 

file://///adm.bgo/BKRedir/ay145/Årshjul%20Øygarden%20Idrettsråd%202021.docx
file://///adm.bgo/BKRedir/ay145/Handlingsplan%202021-2022.xlsx
http://www.norskhjertestarterregister.no/

