
Styremøte 

Selbu Idrettsråd 

Protokoll 

Sted Rådhuset 

Tidspunkt 29. april, klokka 1900. Formannskapssalen. 

Deltakende Jan Gaute Krogstadmo, Bjørn Wagnild, Joakim Rolseth, Margrethe Storhaug, 
GUnveig Flakne Stene. Unni Aftret og Åsmund Sjøberg. Alf Ronny Rotvold (pol.) 

Vedlagt er saksdokumenter til styremøte 29. april. Lokalvalget 2019 og forberedelser til årsmøtet vil 

prege dette møtet. Utkast til årsmøtepapirer er lagt ved saksdokumentene som eget vedlegg. 

Saksnr. Saksnavn 
Ekstra 

saksdokumenter 
Vedtak 

47-1819 Adm. 

 Godkjenne 
protokoll fra sist 
styremøte 

 Regnskap 2018 
 Kommunevalg 
 Fordelingsmøte 

halltid 
 Ledermøte TIK 

 

Protokoll godkjent. 
 
Øvrige saker er informasjonssaker. 

48-1819 Kulturmidler 2019 
Oppklaring av kriterier og 
forberedelser av fordeling 
på neste styremøte 

JA 

Styret innhenter regnskapstall fra 
idrettslagene etter at søknadsfristen er 
passert, for videre dialog med kommunen. 

49-1819 Årsmøte 2019 
- valgkomite 2020 
- hvem gjør hva 
 

JA 

Styret fremlegger årsmøtedokumentene som 
vedlagt i styredokumentene.  

50-1819 Idrettsskolen 
 

JA 

Styret starter en prosess sammen med 
idrettslagene og idrettskretsen med tanke på 
fremtidig organisering av idrettsskolen – slik at 
aktiviteten faktisk foregår innenfor idrettens 
lover for registrerbar aktivitet. Det planlegges 
et møte med idrettslagslederne til høsten; 
Hva vil vi med idrettsskolen i Selbu? 

51-1819 Evt. 

 17. mai 
 Neste møte 

 

Neste møte: 
Idrettsrådet synes forslaget om felles tog for 
Selbuidretten i folketoget 1900 er en god ide. 
Idrettsrådet kommuniserer dette på årsmøtet 
og i e-post til idrettslagene. Forslagsteksten til 
SBK vedlegges e-posten. 
 
Settes på årsmøtet av det nye styret. 

 

 



Ekstra saksdokumenter 

Sak 48-1819 

Idrettsrådet mottok 12. april følgende e-post: 
Jeg ser at krav til søknad om kulturmidler er litt endret i forhold til tidligere. 
Fra politisk side så skal vi bestemme rammer og ta en hovedfordelene i mellom kultur og 
idrett. Det vil også bli et skifte av politikere til høsten, og det nye utvalget skal ta stilling til 
budsjett. Vi ser det da tjenlige at vi innhenter mye informasjon fra laga for å foreta en best 
mulig fordeling.  
Vi ønsker da at alle lag i denne søknadsrunden sender med sine regnskap for foregående år 
Vi er klar over at denne søknaden er omfattende, men ber om at den forsetter 1år til. 
Målet må da være at vi samler oss om en felles mal for søknad til alle lag. 
Sendt fra min iPad 
 
Mvh 
Per Røsseth 
Alf Ronny Rotvold 
 
Som et innledende svar repliserte styrets leder:  
Hei! 
Idrettsrådet har tidligere annonsert at vi mener søknadsprosedyrene er for omfattende for 
idrettslag når det kommer til de kommunale midlene for kultur og idrett. Det er derfor positivt 
at man nå signaliserer at man ønsker å se på dette for kommende år. Tidligere så har det 
vært en opplevelse av at idrettslagene bruker mye tid på å sende inn store mengder papir - 
som uansett havner i en skuff etter at man har skrevet ut en enkeltsum eller tre fra 
søknaden. 
 
Det er en stund siden informasjonen ble utsendt til klubbene og fristen for innsending 
nærmer seg. Idrettsrådet kan sammen med idrettskretsen når som helst kreve innsyn i 
idrettslagenes regnskap. Jeg forstår det slik at det er først behov for regnskapene til høsten 
fra politisk side. Da kan vi innhente disse opplysningene fra idrettslagene i tiden frem mot 
høsten? Slik at vi slipper å stresse med dette nå inn mot påsketider? 
 
 
Idrettsrådet har tidligere signalisert at en omlegging og forenkling av søknadsprosessen for de 
kommunale midlene til idrett er nødvendig. Dette kan være et signal om at det fra politisk side er 
vilje til å foreta seg noe her. Det er positivt. Samtidig har vi ikke bedt om regnskap 2018 fra 
idrettslagene i utlysningen av midlene fordi vi vet av erfaring at tallene har blitt brukt i svært liten 
grad til utregning av tilskuddet til hvert enkelt lag. Det er enkeltsummer som total søkesum og leie av 
hall som har styrt tildelingen. Idrettsrådet har skissert hvordan vi ønsker å fordele tilskuddet til 
idrettslagene kommende år. Det er ingenting i veien for å ta med regnskapet i dette arbeidet – selv 
om det fremstår som uklart rundt hva politikerne mener dette kan benyttes til. Det kan kanskje 
benyttes til å bekrefte aktivitet og utgiftsposter – men vi stoler vel på idrettslagene omkring dette? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sak 49-1819 

På sist styremøte lagde vi følgende sjekkliste i forkant av årsmøtet 

Oppgave Utført 

Fullmaktsskjema X – Jan Gaute tar denne i årsmøtelokalet 

Dirigent, referent og representanter til signere 
protokollen 

TIK, Anne Margrete, i årsmøtelokalet 

Årsmeldingen, avsnitt fra idrettsskolen X 

Regnskap X 

Innstilling på VK X 

Kontroll på hva som skal velges X 

Annonsering i Selbyggen X 

Forslagstekst valgperioder VK X 

Servering X - Anne Margrethe 

 

Forslag VK  

Leder: Karin Brattgjerd Langseth (gjenvalg) 

Medlem: Torgeir Sundal (ny) 

Medlem: Lena Slind (ny) 

Vara: Arnt Otnes (ny) 

 

Sak 50-1819 

Det fremkom på møtet vedr. medlemshåndtering av barna på idrettsskolen ikke er medlem av noe 

idrettslag. Det er en utfordring rent organisasjonsmessig. Dette er en aktivitet som idrettslagene 

legger ned ressurser på, og det er ikke bra at denne aktiviteten ikke medfører at deltakerne kan 

registreres som deltakere i aktivitet i regi av et idrettslag. Videre kan det medføre ulike praksis i ulike 

idrettslag rundt spørsmålet om hvilken aktivitet som faktisk skal registreres. Det er uheldig at det nå 

er med mange barn i jevnlig aktivitet på idrettsskolen som ikke blir registrert. 

 

Det er naturlig at idrettsrådet tar initiativ til en prosess med idrettslagene og idrettskretsen rundt 

hvordan dette bør løses i fremtiden. 


