
Idrettskretsen?!!

Svømmeforbundet?

Idrettsrådet?

NIF?
Du?



Mål

Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, 
og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av.



Organisering



Idrettspolitisk maktbalanse

Idrettskretsene
= mangfold, geografisk 

representasjon

Særforbundene (54)
= særinteresser for ca. 
250 idrettsgrener

Idrettsstyret

NIF Administrasjon



Tror du tippenøkkelen ble endret til 
64 prosent ved en tilfeldighet? Eller 
at momskompensasjonen kom helt 

av seg selv?



Stolte øyeblikk 
& bedre folkehelse
IKKE FORDI VI MÅ, MEN FORDI VI VIL



§ 2 Organisasjon

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt 
geografiske område.

(2) Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og 
særkretser/regioner tilsluttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) innen 
idrettskretsens grenser.

(3) Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs 
regelverk gjelder for idrettskretsen uavhengig av hva som 
måtte stå i idrettskretsens egen lov.



§ 3 Oppgaver

(1) Idrettskretsen skal arbeide med:
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, 

regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens 
rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår.

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, 
særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, 
kompetanse- og anleggsutviklingen.

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og 
verdiskaping.

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et 
mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering. 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.



Rogaland: 187 000 medlemskap vs 465 000 innbyggere

22 idrettsråd (26)
25 særkretser (54)
568 ordinære IL
286 bedriftsIL



MÅÅÅLLLL!



… bedre rammebetingelsene 
for idretten i Rogaland

• Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning
• Styrke idrettens kompetanse
• Bidra til at det finnes nok idrettsanlegg
• Bedre folkehelsen
• Flere medaljer
• Følge opp idrettens nasjonale målsettinger 



Administrasjon

Utdanning
Admin &	

kommunikasjon

Lov	og	org

NIF Fylket

Styret

• Startkvelder
• Idrett	og	ledelse
• Barneidrettskurs
• Aktivitetslederkurs	barn
• Visjon	og	verdier
• Sponsorarbeid
• Ungdomsidrett,	lederkurs
• Spiseforstyrrelser	
• Basistrenerkurs
• Rapportering
• Idrettsregistreringen	vs
• Klubbadmin

• Kommunikasjon
• Undersøkelser	
• Støtteordninger
• Sponsorarbeid
• Fellesdrift	IH
• Regnskap
• HMS
• Avtaler
• Rapportering
• Momsregistrering
• IT

• Opptak/nedlegging	av	IL
• Lovsaker
• Konflikter
• Rapportering
• Medlemsundersøkelser
• Rådgiver
• Lokale	Aktivitetsmidler

Toppidrett

Folkehelse

Ungdom

Areal	og	anlegg

Inkludering

Utvalg	

Prosjekt
Interkommunalt	
samarbeid

BankStyrer

For	ekspempel:

Stortingsvalg

Momskompenasjon

Spillemidler

Politikk

TV-aksjonen

Andre	

For	eksempel:

Antidoping

Idrett	og	alkohol

Spiseforstyrrelser

Dugnad

Kjønnsfordeling

Verdier
Idrettsråd

Særkretser

Idrettslag

HV	
Distriktsråd

Arrange-
ment

Egne og	andre	
særidretters

Nasjonale	
engasjement



Folkehelse

Rogaland idrettskrets Olympiatoppen 
Sørvest

Kjernevirksomhet Toppidrett

Rune Røksund
Daglig leder/

Org.sjef

Anne Ø Frafjord
Konsulent
Adm./MF

Morten Eklund
Daglig leder 

OLT SV

Gjert Smith jr.
Konsulent 50%

NIF

Anne Brit Sandberg
Konsulent

OLT/TMT/UiS

Sarah Louise Rung
Konsulent 50%

TIF

Fagpersonell

Edvin Hoel
Konsulent 

Lov og org.

Wenche Salte
Konsulent 50%

Utdanning

Mari P Murphy
Konsulent 50%

utdanning

Instruktører og 
veiledere

Gjert Smith jr.
Konsulent 50%

Leder Folkepulsen 

Wenche Salte
Folkepulsen 50%

Lokale styrings-
grupper og IL



Lov og organisasjon

Mandat og myndighet
Klassiske utfordringer



Mandat

• Behandler søknad om opptak av idrettslag og grupper
• Nedleggelse av idrettslag
• Sammenslåing av idrettslag
• Godkjenne lover for idrettslag og idrettsråd
• Behandle valgbarhet
• Saker på kjønnsfordeling og inhabilitet
• Barneidrettsbestemmelsene
• Idrettskoler 



Andre oppgaver

• Samordna rapportering følge opp idrettslag
• Veileder for idrettslag og idrettsråd på lovsaker
• Momskompensasjonen oppfølging og kontroll
• Godkjenne LAM tildeling for idrettslag i fylket
• Følge opp og hjelpe idrettslag som ”sliter”



Klassiske utfordringer

• Hvem er valgbar til styre
• Må vi ha årsmøte, hvis vi ikke finner leder er det greit?
• Redigering av loven til idrettslaget
• Organisasjonsplan må vi ha det?
• Konflikter, mobbing, underslag 
• Barneidrettsbestemmelsene



Utdanning/kompetanse



• IK jobber med å utvikle alle idrettslag i fylke uansett idrett.
• Våre kurs går på tvers av alle særidretter
• Vi veileder også idrettslagene til å finne kurs som 

særkrets/særforbund tilbyr
• Vi har noen kurs som bare IK holder
• Vi samarbeider med Særforbund som ikke har 

veiledere/kurslærere i fylket





Kurs hva må vi tilby idrettslag

• Lov og regler
• Økonomi
• Anlegg
• KlubbAdmin
• Styrearbeid i praksis
• Kurs for idrettsråd
• Start og oppfølgingsmøte (fleridrettslag)
• Virksomhetsplan (fleridrettslag)



Andre kurs på tvers av idrettene

• Aktivitetslederkurs Barneidrett
• Barneidrettsbestemmelsene
• Lederkurs Ungdom
• Møteledelse
• Klubbesøk
• Kurs innen paraidrett



Annet

• Daglig ledersamling
• Kurs Ernæring, idrettspsykologi, idrettskade, basistrening
• Antidopingseminar
• Ledersamling særkretser
• MED MER.



Mål - kontroll

Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, 
og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av.



Velkommen til Stavanger


