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Møtereferat	–	1.	møte	2018	
Møtedato:  07.02.18 
Møtetid:  16:30 til 18:00 
Møtestad:  Flostova, Campus Fosshaugane 
Til stede:  Geir Sverre Volle, Kaupanger IL 
   Harald Mo, Sogndal IL (1. vara) 
   Marianne Nilsen, Fjærland IL, (ref.) 
   Geir Lyngaas, Norane IL 
   Jan Erik Weinbach, Sogndal IL (Leiar) 

Sakliste		
 
1. Runde	rundt	bordet	
Kort orientering om aktuelle saker. 
 
2.	Årsmøte	-	møtedato,	forberedelser	og	arbeidsmøte																						
Leder foreslår årsmøtedato etter å ha sjekket med kampoppsettet for OBOS-ligaen. Aktuelle 
uker er 16-18. 
 
Vedrørende årsmøtet er en egen sjekkliste vedlagt referatet. Denne gir en oversikt over 
oppgaver som må utføres, med presisering av hvem fra styret som følger opp de enkelte 
punktene.  
 
Styrets medlemmer må komme med innspill til handlingsplan til neste styremøte. 
 
Leder kontakter valgkomiteen sin leder og øvrige medlemmer med forslag om å forlenge 
perioden komiteen sitter. Hvis noen ikke ønsker å fortsette må styret finne nye kandidater. 
Leder vil presisere for valgkomiteen at kvinnelige kandidater skal innstilles til styret, jf. at 
dette ikke lykkes for valgkomiteen i 2017. Idrettslagene bør oppfordre kvinner fra sine styrer 
om å stille til valg. 
 
3. Andre	arbeidsoppgaver	før	årsmøtet	
Idrettsrådet er i rute i høve oppgåver vedteke av årsmøte. 
 
4. Høyring	handlingsplan	SFIK	
Vedtak: 
Idrettsrådet sitt styre har ingen merknader til handlingsplanen, og gir sin tilslutning til 
planen som den foreligger. 
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5. Innspel	frå	Sogndal	idrettslag	-	vedr.	reforhandlingar	av	leigeavtale	med	
Sognahallen	(sjå	eigen	e-post	frå	Sogdnal	idrettslag)	 	

SIL tar i brevet opp problemstillingen rundt midler som tidligere ble tildelt kontaktutvalget 
(forløper for idrettsrådet), som fordelte dette ut som støtte til idrettslagene. SIL foreslår at 
om disse pengene går tilbake til idrettsrådet kan de fordeles til alle idretter og alle haller i 
stedet for at de går direkte inn i Sognehallen. 

 
Vedtak: 
Idrettsrådet sitt styre tar brevet til etterretning og mener dette er et viktig innspill til 
debatten knyttet til utviklingen av en ny flerbrukshall og fremtidige rammevilkår for idretten. 
Idrettsrådet sender innspillet videre til kommunen til orientering, og vil be om et møte med 
kommunen vedrørende saken. Idrettsrådet vil videre invitere kommunen til årsmøtet, og be 
dem legge frem sin tenking i forhold til dette arbeidet i den nye storkommunen. 
 
6. Møteplan	for	våren	2018	
Styret tar dette per e-post etter forslag fra leder. 
 
7. Innkalling	til	idrettskrinstinget	2018		(sjå	eigen	e-post	frå	krinsen)	
Møtet er lørdag 14. april. Sogndal idrettsråd kan stille med (minst) 2 delegater.  
Frist for innmelding av saker er 14. april, styret i idrettsrådet har ingen saker å melde inn. 
Frist for påmelding er 14. mars. 
 
Styret tar saken til orientering og vitende, og fremmer eventuelle delegater per e-post. 
 
8. Nestleiar		
Geir Lyngaas velges som nestleder frem til årsmøtet. Prinsipielt bør begge kjønn være 
representert som leder og nestleder av styret i idrettsrådet, og det nye styret oppfordres til å 
følge dette prinsippet. 
 
9. Informasjon	om	møte	med	Sogndal	pistolklubb	og	deira	planar	om	skytebane	
Leiar orienterte om at han har vore i møte med Sogndal pistolklubb, der han blei informert 
om deira planar om å etablere ei skytebane på Hillestad stølen på Hafslo". 
 
10. Ymse		
Tiago Mendes (Muay thai) ønsker å registreres idretten. Leder vil ta en prat med han og be 
han ta dette opp med sitt forbund og idrettskretsen. Muay thai er per i dag ikke en del av NIF 
sitt kampsportsystem. 
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Sjekkliste for å gjennomføre årsmøtet i idrettsrådet 
 

Sjekk 
av Arbeidsoppgåve Frist  

JE Kontakt valkomiteen.  I god tid. NB! 
Kvinne inn i 
styre til SIR 

Ok Sjekk om vi treng å oppdatere lova vår.   
Ok Ta kontakt med revisor.*   
JE Deleger oppgåva til dei som skal skrive årsrapport.   
JE Ha rekneskapet klart til presentasjon for revisor.*   
MN Oppdater handlingsplan/arbeidsprogram.  
OK Oppdatere budsjett.*  
JE Send ut innkalling til årsmøtet med kopi til idrettskrinsen. 1 md. før  
 Ordne med dirigent til årsmøtet.   
JE Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt 

til styret seinast 2 veker før årsmøtet. 
2 veker før  

JE Legg siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen.   
 Handsame innkomne forslag.   
 Lag styret si innstilling til ny valkomité.   
 Ha kontroll på kven som har stemmerett i tråd med 

idrettsrådet si eiga lov § 14. 
 

JE Sett opp og send ut agenda og sakspapir i tråd med lova § 
16.  

1 veke før  

 Oppdater www.sportsadmin.no med nytt styre. Snarast etter  
 Oppdater opplysningane i SportsAdmin og evt. 

Brønnøysundregistrene.  
Snarast etter 

 Signert protokoll lastast opp i SportsAdmin. Snarast etter 
 Kopi av protokoll sendast idrettskrinsen, idrettslaga i 

idrettsrådet og kommunen. 
Snarast etter 

 
  * dersom idrettsrådet har eigen bankkonto 
 


