
SOGNDAL IDRETTSRÅD 
sogndalidrettsraad@gmail.com  

Møtereferat – 5. møte 2018 

Møtedato: 13.06.2018 
Møtetid: 16:00 til 18:00 
Møtestad: Flostova  
Til stede: Heidi Katrine Osland, nestleiar - Kaupanger IL 

Jan Erik Weinbach, Sogndal IL (Leiar) 
Geir Lyngaas, Norane IL 
Tonje Norheim Tangerud, SIL  
Ingvild Hollekve, Sogn Motorsport (gjekk etter sak 2) 

Forfall: Jan Rune Aarøy, Fjøra fotball 
Tom Wolff Navarseter, Fjøra fotball (1. Vara) 
Erik Haugen, Studenspretten (2. Vara) 

 

Sakliste  

1. Runde rundt bordet  

2. LAM-søknadar  

3. info om høyringsutkast til planprogram (plan for planen) plan for fysisk aktivitet, 

idrett, friluftsliv og folkehelse. 

4. Info om arbeid med felles idrettsråd for nye Sogndal 

5. Info om høyring av "Områdeplan Campus Sogndal" 

1 Runde rundt bordet  

2 LAM-søknadar  

Vedtak 

Fartsfykarlaget vert tilråddd kr 10 000,- Styret tilrår at det vert tildelt for bruk til utbedring 

av exiter og kurs til instruktør. Både exit og bruk av instruktør tilpassa målgruppa 18-19 år. 

Vi ber om at klubben rapporterer gjennomførte tiltak mot målgruppa saman med 

utbetalingsanmodning. Vi oppfordrar til at val av instruktør skjer med tanke på å bygge opp 

lokalkunnskap.  

Sogn motorsportklubb vert tilrådd tildelt kr 43 000,- til omsøkte tiltak. Vi ber om at klubben 

rapporterer gjennomførte tiltak mot målgruppa saman med utbetalingsanmodning. 

Styret ber leiar sende tildelingar til Fartsfykarlaget og Sogn motorsportklubb, saman med 

søknadane deira til Sogn Avis. 

 



SOGNDAL IDRETTSRÅD 
sogndalidrettsraad@gmail.com  

3 Høyringssvar - planprogram (plan for planen) plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 
og folkehelse.  

Vedtak 

Idrettsrådet sitt styre meiner at planprogrammet bør inkludere paraidrett spesifikt. 

Vi meiner vidare det er laga eit godt program, men tidspunkt for møter med idrettslaga i 

juni/juli og frist for høyring 26. juli kan vere vanskeleg å gjennomføre på grunn av 

ferieavvikling. 

Sogndal idrettsråd ber kommunen planlegge for og invitere til eit fellesmøte med alle 

idrettslaga i nye kommunen i høyringsperioden til plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 

og folkehelse. 

Vi ber om at det under punkt 2.1 vert utgreidd behov for eigen idretts- og friluftskonsulent 

for den nye kommunen, for å styrke kommunens samla koordinering og tilrettelegging.  

Kopi av innspel sendast til partia sine gruppeleiarar. 

4 Info om nye SIR - interimstyre 

Interimstyre legg opp at dei einskilde idrettslaga får ferdig eit grunnlag fram mot neste 

årsmøte for vedtak om opptak i felles idrettsråd.  

Idrettslaga var oppteken av at dei eindkilde idrettslaga framleis skulle vere drivkraft og 

motor i eigne lokalmiljø.  

Interimstyre vil truleg kalla inn til fellesmøte i slutten av september. 

5 Info om høyring av "Områdeplan Campus Sogndal" 

Områdeplanen vil truleg ha ein frist i september. Styret tek igjen denne saka til hausten. 

Neste styremøte – onsdag 5. september, og 17. oktober 

 

Ref. slutt 


