Referat fra
Årsmøte Idrettsrådet i Bergen (IRB) 2017 6. april kl 18.00 Hotell Scandic Ørnen
Terje Valen åpnet møtet.
Han mente at det er viktig at idretten av og til løfter blikket. Han viste til at det er satt
høye mål for idretten og siterte fra deler av NIF og Idrettsrådets lover. For Idrettsrådet i
Bergen vil breddeidretten være hovedfokus.
Idrettsrådet i Bergen har p.t. en sunn økonomi, men år med underskudd tærer på vår
egenkapital og derfor må vi motvillig foreslå å innføre en medlemskontingent også vi.
Det arbeides mot NIF for å få midler til idrettsrådene. Idrettsrådet i Bergen mener at det
er behov for et ekstra årsverk i administrasjonen.
Vi har ellers, som kanskje noen har sett i avisen, fått forespørsel fra Voss idrettsråd om å
jobbe for en fremtidig vinter-OL til Vestlandet. Det er ikke tema i dag, men må behandles
grundig lokalt i organisasjonen før vi kan komme tilbake med en sak eventuelt for å ta
endelig stilling til spørsmålet. Forrige gang syntes vi idretten begynte i feil ende.
Grasroten i norsk idrett må ville dette dersom vi skal lykkes med et slikt prosjekt.
Han fant grunn til å glede seg over flere positive saker som er på gang; Myrdal
idrettspark, Slåtthaug idrettsanlegg, Stemmemyren toppidrettsanlegg for kvinnefotball,
og forberedelsene til sykkel-VM i år som går sin gang. Positiv til Byrådets politiske
plattform for idretten.
Han understrekte nok en gang viktigheten av at bevilgninger fra kommunen til nye
idrettsanlegg bør ligge på minimum 100 MNOK.
Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen hilste årsmøtet. I sin hilsen omtalte han arbeidet
med tre store planer som kommunalavdelingen for Barnehager, skoler og idrett har
vedtatt. Barnehageplan, Skolebruksplan og Idrettsplan 2017-2027. Det var kommet 140
i nnspill til Idrettsplanen. Han trakk fram suksesshistorier som Svøm Bergen og Alle barn
sykler, samt Sykkel VM 2017.
Han var spent på Campus Bergen som er et samarbeid mellom det offentlige og
frivillig hete n.
Selv ble hans politiske interesse vekket etter å ha trent Ny-Krohnborg ILs 89 guttelag. I
bydelen Løvstakken bor mange på grensen til fattigdom. I Bergen bor det ca 4700 barn i
fattigdom. Derfor er bl.a. videreføring av det svært viktige gratisprinsippet for alle
aldersgrupper viktig for å ha en lav terskel for å kunne delta i idrett. Han pekte også på
forslaget om arrangementsavgift som var fjernet og ser på seg selv som sendebud for at
svakerestilte kan bli inkludert i idretten. F. eks må vi få flere jenter med
minoritetsbakgrunn med på idrett.
Spørsmålet om Byarena jobbes det videre med og man håper det kan avklares i år.
Bergen kommune ønsker å bruke Idrettsrådet aktivt og derfor trekkes Idrettsrådet med i
arbeidsprosessene og har makt.
Han viste til at det er ansatt ny leder på Idrettsservice, Torbjørn Iversen som er godt
kjent for idretten. Han blir på mange måter kommunens ansikt utad fremover ifm
idrettssaker som må løses.
Han viste til at det er et stort etterslep både på anleggs- og vedlikeholdssiden. Byrådet
har bevilget 10. mill.kr til nærmiljøanlegg + 50. mill kr. til nye anlegg ihht Idrettsplanen
+ 50.mill kr til vedlikehold.

Avslutningsvis oppfordret han idretten å være åpen for nytenkning og viste bl.a. til
« Pokemon Go» hvor mange kommer seg ut når de leker Pokemon. Kan Pokemon toturnering være noe å innføre?
Han oppfordret alle frem mot sykkel VM til å være positive og entusiastiske sykkel VMambassadører.
Leder i Hordaland idrettskrets; Helge Johnsen, hilste også årsmøtet. Han gledet seg
over de store idrettsanleggene som nå faller på plass og som vil utløse mer spillemidler.
Han roste Bergen kommune for å videreføre gratisprinsippet. Gratis trening gir lavere
kontingent, noe som igjen gir grunnlag for at flere kan drive med idrett.
Han viste til at det p.t. er 178.000 aktive i 819 idrettslag i Hordaland. 41 % er kvinner.
Campus Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Fylkeskommune, Bergen
kommune (disse har gitt 3,5 mill.kr som startkapital), Olympiatoppen, Høyskolen i Vest,
Helse Bergen, Brann, UiB og HIK. Han har store forventninger om at det kan styrke vår
kompetanse og på sikt gi anlegg som vil utvikle Nymarksområdet og byen.
Avslutingsvis oppfordret han delegatene og andre til å melde seg som frivillige til sykkel
VM.
Sak 1 Konstituering
A) Godkjenning av saksliste og forretningsorden
Saksliste og forretningsorden ble godkjent
B) Valg av dirigent og sekretær
Arnor Dingen ble valgt som dirigent
Adm. leder Roar Andersen og styremedlem Gunnar W. Ramsdal ble valgt som
sekretærer
C) Valg av desisorer
Jeanette Molvik fra Bergen Bueskyttere og Jarle Seim fra Sportsklubben
Trane ble valgt.
D) Godkjenning av fremmøtte representanter.
Roar Andersen orienterte om endringer og forfall i deltakerlisten. Det var 78
delegater med stemmerett. I tillegg var det mange gjester/ observatører.
Sak 2 Årsmelding 2016
Tom I Nesheim, BSLK. BSLK holder til i Fyllingsdalen. Vårt hovedbasseng er Ortun
skole som er pekt på at må renoveres. Vi har 1400 medlemmer og er i en prekær
situasjon også ettersom flere basseng vi har benyttet (Damsgård, Landås og Løvås ikke
lenger kan benyttes i fremtiden. Det ser ut for kun å bli et basseng for alle innbyggerne i
Fyllingsdalen og på Laksevåg, som kanskje blir plassert ved Laksevåghallen
Erik Halvorsen,(Fana IL) er ansatt i Sykkel VM. Han oppfordret alle til å sykle VM
løypene og til å stille som frivillige under VM. Han ba også om at vi er positive i vår
omtale av arrangementet.
Kjell Trengereid, fra Hordaland bedriftsidrettskrets reklamerte for prosjektet «Sykle til
jobben».

Torgeir Aadland, Fjellkameraternes IL etterlyste utvikling i forholdene for bordtennis i
Fyllingsdalen som var prioritert, men som ser ut for å forsvinne ut
Vedtak:

Årsberetningen ble godkjent.

Sak 3 Behandle revidert regnskap
Erik Halvorsen,(Fana IL) som en konsekvens av årlige underskudd støttet de tanken
på at idrettslagene må innbetale en kontingentstøtte til IRB.
Vedtak:

Regnskap 2001 i bir gcselkjeni

Sak 4 Informasjon om kommunens idrettsplan «Idrettsbven Bergen, Aktiv og
attraktiv for alle» (vedtatt den 22. mars i 2017)
Ref Pål Hafstad Thorsen sin tale på starten hvor han redegjorde for planarbeidet.
Byrådet har nå prioritert Alvøen idrettshall neste når moderniseringen av Stemmemyren
fotballanlegg er ferdig. En hovedendring fra kommunen er at man har ikke laget en
tradisjonell prioriteringsliste, men legger opp til det man kaller for en dynamisk
prioritering. Viktig å hensynta levekårsområder som kommer dårlig ut i kommunens
oversikter

Sak 5 Behandle forslag
FORSLAG NR.1 - fremmet av styret i Idrettsrådet i Bergen
Det foreslås å innføre medlemskontingent T. Valen redegjorde for forslaget. Han ba om tillit til å velge en praktisk og enkel modell.
Jf. § 4 I NIFs lovnorm for Idrettsråd kan innføres kontingent og årsmøte må fastsette
kontingenten for det påfølgende kalenderår. Idrettsrådet foreslo i utgangspunktet å ta
i nn kontingenten av de årlige bevilgninger Lokale aktivitetsmidler (LAM):
Jf årlig tildelingsbrev om LAM så skal innretningen i LAM fordelingen vedtas årlig av
årsmøtet. Da ordningen ble innført i år 2000 fikk Bergen tildelt 3 976 100 kr til fordeling
blant idrettslag som driver idrettsaktivitet for og barn og unge u. 20 år. Idrettslagene ble
i nnkalt til et ekstraordinært møte hvor en besluttet hvordan midlene skulle fordeles blant
idrettslag i Bergen.
Kriteriene og satsene som idrettslagene i Bergen vedtok i år 2000 var opprinnelig slik:
Kategori 1
Alle lag som er berettiget til støtte får en grunnsats uavhengig av
medlemsmengde på kr. 4000,Kategori 2
Lag som av strukturelle årsaker ikke er masseidrett (bl. a, kajakk, roing,
bryting, judo, boksing, fekting, stup, bordtennis, (eksempelvis) For å bevare
mangfoldet får disse en høyere grunnstøtte på kr. 6000,Kategori 3
Klubber som har tilbud til mennesker med nedsatte funksjonsevner får
grunnstøtte på kr. 8000,Kategori 4
Idrettslag som har godkjente idrettsskoler får grunnstøtte på kr. 6000,Årsmøtet den
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4

2. april i 2008 vedtok å endre satsene slik:
ble øket til 6.000,-kr
ble øket til 8.000,-kr
ble øket til 10.000,-kr
ble øket til 8.000,-kr

Satsene har vært uforandret senere. Resterende beløp fordeles deretter pr. medlem i
aldersgruppene.

Forrige år fikk idretten i Bergen tildelt kr. 15 531 499 til fordeling i LAM. Beløpet har
firedoblet seg siden starten.
Nå er det slik at Idrettsrådets kontrollkomite i flere år har påpekt at Idrettsrådets
gjentakende høye underskudd ikke er bærekraftig på sikt og har bedt styret se etter
a ndre muligheter for inntekter. På bakgrunn av dette foreslår styret at 3% av LAM kan
gå til idrettsrådets drift. Idrettsrådet kunne innført en kontingent som årsmøtet eventuelt
fastsatte, men for å slippe det ekstraarbeidet dette vil medføre, tenker vi at vi kan
forsvare dette forslaget. Dette blir da en ordning som ikke medfører ekstraarbeid for våre
idrettslag. Økonomisk vil dette ikke utgjøre veldig mye penger tapt for hvert enkelt
idrettslag som mottar LAM.
Flere idrettsråd i Norge allerede gjort dette slik at man har satt av en viss % av LAM. Av
disse midlene kan man da også ha mulighet til å følge opp intensjonen om også å fordele
LAM midler til organisasjoner utenfor NIF som aktiviserer målgruppen (Ihht. KUDs
retningslinjer), for eksempel til Skatere.
Det var kommet innsigelser til det fremlagte forslag fra blant annet Hordaland idrettskrets om at
forslaget var ulovlig i den form det hadde.

Forslaget ble derfor omformulert slik at vi ikke tar midler fra LAM, men
kontingenten skal utgjøre max tilsvarende 3 % av LAM som da IRB kan kreve
inn fra sine idrettslag.
(Anders Hovden fra IRBs administrasjon presenterte 2 ulike utregnings alternativer
hvorav alternativ nr. 1 ga en inntekt på kr.450.000 mens alternativ 2 ga 522.000 kr)
Kjell Lund, TIF Viking var i utgangspunktet litt skeptisk til forslaget og mente det burde
være et tak på kontingent. (han savnet også litt anerkjennelse i årsmeldingen generelt til Bergen City
Maraton som TIF Viking arrangerer og som på kort tid har fått stor oppmerksomhet også internasjonalt)

Thomas Næss, Tertnes IL. Mente at dersom dette forslaget skal vedtas må det pga
budsjettene gjelde fra neste år.
Otto Hatlebakk, Laksevåg bordtennisklubb, støttet ikke forslaget og mente det måtte
kunne forenkles.
Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt å innføre en medlemskontingent for å styrke
Idrettsrådets økonomi. Årsmøtet ga styret fullmakt til å utarbeide en fornuftig
innretning på kontingenten.

FORSLAG NR.2 — fremmet av Hordaland volleyballkrets om å få ha organiserte
treninger på sandvolleyballbaner i Bergen
Klubbtrening på sandvolleyball baner i Bergen.
Sandvolleyball baner i Bergen er forbeholdt alle som vil spille på disse banene. Ingen
treningstid fordeles til volleyballklubbene i Bergen.
Vi ber derfor om at klubbene i Bergen tildeles 2 timer 2 ganger i uken til organisert
trening for klubbene fra 2017 og årene fremover på flest mulig baner i Bergen fra
mandag til fredag.
Klubbene i Bergen søker til Idrettsrådet i Bergen som igjen fordeler slik tid.

Idrettsrådet støttet forslaget og det ble gjort slikt:
Vedtak:

Anleggene må også kunne anvendes til organisert trening og ikke kun til egenorganiserte
aktiviteter, slik at klubber som vil satse på idretten har mulighet til å organisere noe trening
slik alle andre idretter har. Derfor vil vi anbefale Bergen kommune å åpnefor slik trening.
Ordningen evalueres årlig etter endt sandvolleyball-sesong
FORSLAG NR.3 — 6 ble fremmet av Friidrettslaget Frisk

Framlegg 3:
Felles minimumsreglar for orden og oppførsel på det enkelte anlegg bør vera slått opp
med godt synlege permanente oppslag på anlegget.
Vedtak:

Årsmøtet støttet anmodningen

Framlegg 4:
Den enkelte arrangør kan fastsetja / handheva strengare ordensreglar ved sine arr.,td.
nekta publikum og dyr å ferdast i basseng, skøytebane, løpebane, hopp- og kastfelt,
Publikum må retta seg etter arrangørens tilvisingar.
Vedtak:

Årsmøtet støttet anmodningen for å ivareta sikkerheten til utøvere og
publikum som er tilstede på idrettsarrangementer

Framlegg 5:
Terminfesta arrangement skal gå foran trening på same anlegg. Arrangøren kan tillata
trening på anlegget når det ikkje inneber skaderisiko.
Reglene praktiseres allerede slik så det var ikke nødvendig med noe nytt vedtak
Framlegg 6:
Organisasjonsledd som ikkje søkte treningstid/arrangement i tide bør tildelast ledig tid,
men kan ikkje fortrenga organisasjonsledd som søkte i tide og då vart tildelt tid.
Årsmøtet vedtok ikke forslaget, men vil se på dette i sammenheng med gjennomgang av
regelverket

Sak 6 Budsjett
Det var ingen kommentarer til forslag til budsjett for 2017.

Vedtak:

Budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt

Sak 7 Vala til styre, kontrollkomite og valgkomite
Grethe-Karin Lysne gjennomgikk årets arbeid i valgkomiteen og presenterte dets forslag.
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN til nytt styre i Idrettsrådet i Bergen 2017
Valgkomiteen som ble valgt på Årsmøtet 2016 har bestått av:
Grethe-Karin Lysne, Friskis & Svettis Nordnes-Åsane - leder
Elisabeth Selvik Nielsen, Salhus T&IL
Mats Christian Mandt, Tertnes IL
Silje Sletten, Fyllingen IL
Valgkomiteen har hatt 3 møter. I tillegg har telefon og mail vært flittig brukt. Daglig
leder Roar Andersen har som vanlig vært behjelpelig med utsendelse av brev til lagene.
Brev fra Valgkomiteen ble sendt ut til idrettslagene i februar måned hvor vi ba om forslag
til styret og kontrollkomite. I tillegg har det sittende styre blitt forespurt om hvem som
ønsker gjenvalg eller ikke.
Frist for forslag var satt til den 13. mars 2017.
I tillegg til positive svar fra styret har valgkomiteen mottatt 4 andre forslag fra lagene 2 kvinner og 2 menn. Bedriftsidretten utpeker som kjent sine 2 kandidater og meddeler
dette direkte til Valgkomiteen. Til sammen mange flotte kandidater, så det har vært en
utfordring å sette sammen en liste til nytt styre. Valgkomiteen har vært opptatt av
nyrekruttering for å oppnå en balansert sammensetning aldersmessig og relatert til
kjønn, samtidig som kompetansenivået opprettholdes. Viktigheten av å få en bevegelse i
styret har også vært viktig i Valgkomiteens diskusjoner.
Temaene Ungdom, Kvinneandel, Idretter, Alder og Geografi har vært viktige i
diskusjonene. Det er veldig positivt at vi har fått på plass en kvinnelig vararepresentant
som skal representere ungdommen, representanten kommer fra Arna bydel og har en
variert idrettslig erfaring. I tillegg foreslås en kvinnelig representant med juridisk
kompetanse som vil være positivt for det nye styret.
På bakgrunn av dette har Valgkomiteen følgende forslag til nytt styre:
Leder:
Terje Valen Ikke på valg
Nestleder: Dag Jarle Aksnes, Fana IL
Foreslås for 2 nye år
Medlem: Arild Hovland, Trane Spkl.
Foreslås opprykk for 2 år
Medlem: Gunnar W. Ramsdal, Bønes BBK Foreslås opprykk for 2 år
Medlem: Jan Magne Cederstrøm, Salhus T&IL Ungdom - Ikke på valg
Medlem: Linda Arnesen, Løvham.Håndball Foreslås opprykk for 2 ar
Medlem: Anne K. Botnevik, Gneist IL
Ikke på valg
Medlem: Trond E. Mikkelsen
HBIK voksenidrett
Leila Rossow, Møhlenpris IL
Medlem
Foreslås for 2 nye år
Varamedlem: Sverre Solheim
HBIK voksenidrett
Varamedlem: Siren Preto, Brann
N y foreslås for 1 år
Varamedlem: Sunniva Myking Grønås, BSI N y foreslås for 1 år (Ungdom)
Varamedlem: Geir Iden, ÅCK
N y foreslås for 1 år
Oppnevnt av Hordaland bedriftsidrettskrets
Dag Jarle Aksnes ble enstemmig gjenvalgt som nestleder for 2 nye år.
-

Vedr. valg på øvrige styremedlemmer så kom benkeforslag fra Harald Bauck
(Lyderhorn Karateklubb) på Øyvind Andreassen (Bergen karate klubb).

Slik sammensettingen av styret var så ble det da i realiteten et valg mellom Arild
Hovland (Trane)og Gunnar W. Ramsdal (Bønes BBK) som valgkomiteen innstilte og
Øyvind Andreassen

Avstemmingen ga som resultat: Arnesen 72 stemmer, Rossow 72 stemmer, Hovland 55
stemmer, Ramsdal 39 stemmer og Andreassen 50 stemmer, og dermed fortsetter Øyvind
Andreassen i styret.
Som varamedlemmer for et år ble enstemmig valgt Siren Preto (Brann Spkl.) Ny, Geir
Iden,(Åsane Cykleklubb) Ny og Sunniva Myking Grønås (BSI innebandy) Ny
ungdomsrepresentant.
N ytt komplett styre for Idrettsrådet i Bergen 2017 består da av:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Terje Valen
Dag Jarle Aksnes, Fana IL
Arild Hovland, Trane Spkl.
Øyvind Andreassen, Bergen Karate. Klubb,
Jan Magne Cederstrøm, Salhus T&IL Ungd.
Linda Arnesen, Løvham.Håndball
Anne K. Botnevik, Gneist IL

Ikke på valg (1 år gjenstår)
Valgt for 2 nye år
Valgt ny som styremedlem for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Ikke på valg (1 år gjenstår)
Valgt ny som styremedlem for 2 år
Ikke på valg (1 år gjenstår)

Medlem:

Leila Rossow, Møhlenpris IL

Gjenvalgt 2 nye år

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Siren Preto, Brann
Sunniva Myking Grønås, BSI
Geir Iden, ÅCK

Valgt for 1 år
Valgt 1 år (Ungdomsrepresentant)
Valgt for 1 år

Kontrollkomiteen; Olav Totland (Fana IL) og Hildur Straume (Gimle BBK) ble enstemmig
gjenvalgt for 1-et- år.
Med bakgrunn i det som skjedde ved årets valg valgte Elisabeth Selvik Nielsen å trekke
seg fra valgkomiteen.
N y valgkomite for 1-et- år ble valgt, med leder Grethe-Karin Lysne (HBIK), medlem
Gunnar W Ramsdal (ny), medlem Mats Christian Mandt (Tertnes IL) og som varamedlem
ble Silje Sletten, valgt (Fyllingen håndball).
Sak 9 Valg av revisor
Ola T. Gimnes var forslått reengasjert som revisor.
Vedtak:

Styret gis fullmakt til å engasjere Ola T. Gimnes som revisor.

Terje Valen avsluttet årsmøtet med å takke for tilliten på egne og styrets vegne. Adm.
leder delte ut blomster til dirigent, valg- og kontroll komite som takk for vel utført jobb
og god, positiv frivillig innsats. Spesiell takk til de som i år trer ut av styret; Svein-Ivar
Lillehaug, Gunnar W Ramsdal og Kari Fladmark.
l~

Roar Andersen
Sekretær

Jeanette Molvik, (Bergen bueskyttere)
Desisor
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Sekretær'

Jarle Seim (Sportsklubben Trane)
Desisor

