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Protokoll

Årsmøte

Idrettsrådet i Selbu
Sted: Selbu Rådhus, kommunestyresalen

Tidspunkt: Tirsdag 7. mai 2019, klokka 20:00

Saksliste 

Godkjennede fremmøtterepresentantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent,referent, samt to representantertil å underskriveprotokollen.
Behandle årsmeldingen.
Behandle idrettsrådetsregnskapi revidertstand.
Behandle forslag til arbeidsprogram.
Behandle forslag og saker.
Budsjett.
Foretafølgende valg:

Leder og nestleder.
[antall] styremedlemmerog [antall]varamedlemmer
To revisorer
Representantertil idrettskretstinget,eller gi styret fullmakttil å oppnevne
representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Derettervelges
varamedlemmenesamlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til

stemmetall.

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett fol2ende

Idrettsrådetsstyre
Idrettslag
0-100 medlemmer: 1 representant
101-400 medlemmer:2 representanter
Over 400 medlemmer:3 representanter



Oppmøtte representanter

Antall med stemmerett: 25
Antall uten stemmerett: 9

Navn Organisasjonsledd
Maj-Elin Svendahl Trøndelag IK

Robert Olsvik Trøndelag IK
Anne Margrethe Eidem Selbu kommune

Åsmund Sjøberg Selbu idrettsråd
Torgeir Sundal Selbu idrettsråd

Jan Gaute Krogstadmo Selbu idrettsråd
Bjørn Wagnild Selbu idrettsråd
Joakim Rolseth Selbu idrettsråd

Margrethe Storhaug Selbu idrettsråd
Gunveig Flakne Stene Selbu idrettsråd

Marit Grøtte Selbu Klatreklubb
Marius Størseth Selbu Klatreklubb

Jo Kjetil Valli Selbu Ballklubb
Jannicke Farmen Selbu Ballklubb
Kari Myklebust Selbu IL

Per Arnfinn Kvello Selbu IL
Ola Haave Selbu IL

Ole Morten Balstad Selbustrand IL
Brynhild Nypan Selbustrand IL

Hans Ragnar Rønsberg Øverbygda IL
May Inger Marstad Øverbygda IL

Sondre Lillejord Selbu IBK
Bjørn Lamøy Selbu Hestesportklubb

Ove Johnny Kjøsnes Vikvarvet IL
Trude Motrøen Øhlen Selbu Taekwon-Doe
Hanne Sundal Kulset Selbu Motorsportklubb

Arne Hofsmo Selbu 0-klubb
Kari Galaaen Selbu 0-klubb

Karin Brattgjerd Langseth Valgkomite
Bjørn Fagervold Selbu IL

Alf Ronny Rotvold Selbu kommune
Trond Kåre Langseth Selbu kommune

Tove Stageberg Vara, Selbu IR
Lene Græsli Selbu IBK
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Velkommen på årsmøte

Styret ønsker velkommen

Hilsen fra Trøndelag Idrettskrets

Presentasjon fra BUA

Sak 1 —Godkjenne fremmøtte representanter
Fremmøtte representanter godkjent, Enst.

Sak 2 —Godkjenne innkalling, sakslisteog forretningsorden
Innkalling, saksliste, forretningsorden godkjent. Enst.

Sak3 —Velgedirigent,referentsamt2 representantertil å underskriveprotokollen
Dirigent: Robert Olsvik

Referent:Anne Margrete Eidem

Representanter til å underskrive protokoll: Per Arnfinn Kvello, Marit Grøtte

Sak 4 —Behandle årsmeldingen 2018
Styrets årsmelding 2018

Siden årsmøtet i 2018 hadde idrettsrådet 5 møter og behandlet 33 saker. ldrettsrådets styre har

siden sist årsmøte bestått av:

Leder:Åsmund Sjøberg

Nestleder:Torgeir Sundal

Medlem: Bjørn Wagnild

Medlem:Gunnveig Flakne Stene

Medlem: Margrethe Storhaug

Medlem:Joakim Rolseth

Medlem:Jan Gaute Krogstadmo

Vara: Unni Aftret

Vara:Tove Stageberg

Styrets sammensetning ble valgt på årsmøtet i mai og følger ikke NIF sin lov for idrettsråd. Vi

anmoder derfor at kommende årsmøtet sørger for at idrettsrådets styre (og VK) følger lovverket.

Dette gjenspeiles i forslag til nytt styre og valgkomite.

I perioden siden sist årsmøte har idrettsrådet fått eget organisasjonsnummer og klargjort at korrekt

navn er Selbu idrettsråd med tilhørende korrekt logo. Styrearbeidet har stort sett foregått på

styremøtene, men enkelte i styret har også lagt ned et betydelig arbeid også utenfor styremøtene.

Styrets saksdokumenter og møteprotokoller har gjennomgått en ny strukturering som skal gjøre

arbeidet mer oversiktlig, samtidig som det er enklere for utenforstående å se en hva idrettsrådet

gjør. Idrettsrådet har også arbeidet med å klargjøre egne nettsider for bruk til idrettens felles beste i

kommunen.

Sentralt i perioden har samarbeidsavtale med kommunen stått. Til slutt fikk man på plass en avtale

som sikrer idretten gode påvirkningsmuligheter i kommunens idrettspolitikk. Dette er viktig! Av



andre sentrale saker kan man nevne ny ungdomsskole i Selbu. Det største offentlige prosjektet i

Selbu som angår idretten er pdd. planlagt uten noe reelt anlegg for idrettsaktivitet. Dette vekker

oppsikt utenfor Selbu sine grenser, og er dessverre begrensende for et mer allsidig idrettstilbud i

fremtidens Selbu. Idrettsrådet kommer også i 2019 til å fortsette arbeidet for at det bygges

idrettshall —og ikke gymsal —ifbm. ny ungdomsskole i Selbu.

Idrettsrådet er også av den oppfatning at gratis anleggsleie for barn og unge i offentlig idrettsanlegg

er en selvfølge. Derfor prioriterer vi dette i vår dialog opp mot kommunen. Det er direkte
kontraproduktivt at en kommune krever penger av barn for å benytte offentlige bygg for å holde seg

fysisk aktive. En kommune bør innse at det ikke er dette man skal tjene penger på. Mange andre

kommuner har innsett nettopp dette, og vi anser 2019 som et steg i riktig retning i Selbu da det igjen

er gratis å benytte Selbuhallen for barn og unge. Det er dog synd at kommunen velger å hente inn
igjen denne tapte inntekten ved å ta i fra idrettspotten til idrettslagene. Idrettslaget forventer at

dette kun er en mellomløsning for 2019, og at man fra 2020 av har et tilskudd til idretten som er

høyere enn noensinne i tillegg til at offentlige idrettsanlegg er gratis å benytte for barn og unge. Det

vil kommunen tjene på i det lange løp.

Idrettsskolen har sist år bestått av barn fra 1. trinn og 2. trinn. 3. trinn har fått tilbudet, men det er
ingen som ønsker å benytt seg av dette. I år er kretsene slått sammen slik: Øverbygda/Mebond,

Vikvarvet, Innbygda/Selbustrand. Dette på grunn av lite barn på kullene.

På årsplanen er det varierte og allsidige tilbud. Det er en felles plan slik at alle får samme opplegg og

aktiviteter; fotball, håndball, lommelykttur, basseng, innebandy, sykling, klatring, taekwon-doe,

hinderløype, dans, hest, ski, akting, orientering og friidrett.

Idrettsskolen opplever at de fleste idrettslagene i Selbu er positive til å stille med sin kompetanse, og

være behjelpelige med å gjennomføre økta for barna. Utgiftene idrettsskolen har er leie av gymsal og

basseng (PMF) og hesteridningen. Det kan forekomme deltakeravgift med cuper.

Idrettsrådet har registrert at antall ungdommer som deltar i aktivitet i våre idrettslag er synkende.

Det er bekymringsfullt at Selbu har en sterkere frafallskurve i ungdomsidretten de siste årene

sammenlignet med flere av våre nabokommuner —og landsgjennomsnittet. Det er viktig at idretten

er et sted hvor alle ungdommer har et miljø å utøve fysisk aktivitet —uavhengig av ferdighetsnivå og
ambisjoner. Ikke alle har lyst til å på verdensmestere —og det er ytterst få som faktisk blir det. Er vi

flinke nok til å se utenfor resultatene i ungdomsidretten?

Idrettsrådet har fordelt LAM-midler etter gjeldende retningslinjer, og ønsker et årsmøtevedtak på

fordelingen her. Videre så har vi fordelt kommunale midler til idrett, og argumentert for en

omlegging av disse midlene fra 2019 av. Vi ønsker at noe av potten settes av til idrettslag med
aktivitetstilbud for personer med spesielle behov, og så ønsker vi at idrettslag med egne anlegg også

får en egen pott til fordeling. Videre ønsker vi å styrke idrettsskolen. Vi opplever at Selbu kommune
støtter en slik omlegging. Idrettsrådet kommer til å arbeide for at denne potten økes de kommende

årene.

Idrettsrådet har etter møtet med idrettslagene i september 2018 påbegynt en prosess vi har kalt
«Selbuidretten 2020». Dette går ut på å øke kjennskapen og kunnskapen mellom idrettslag og

idrettsråd. Vi har som mål å besøke samtlige idrettslag i kommunen innen utgangen av 2019. På

dette møtet utfordrer vi idrettslagene også på idrettsskolens innhold/fremtid, samt at vi ønsker



idrettslagenes tilbakemelding fra hva man forventer/ønsker av Selbu kommune. Forholdet mellom

idrettslag og idrettsråd vil selvfølgelig også diskuteres, og idrettsrådet får en oppdatering fra det

enkelte idrettslags utfordringer i sin hverdag. Dette er nyttig!

Det er gledelig at det i det siste har kommet to nye idrettslag til Selbu —og med dette to nye idretter.

Begge idrettslagene kan rapportere om at de har mange barn som medlemmer som ikke har funnet

noe attraktivt idrettstilbud i Selbu før muligheten for innebandy eller klatring ble en realitet. Det er

garantert flere barn og unge i Selbu som er inaktive fordi akkurat deres ønske om fysisk aktivitet ikke

er mulig Selbu pdd. Idrettsrådet kommer til å være en aktiv pådriver for at flere idretter ser dagens

lys i kommunen. Dette krever dog en fremoverlent samarbeidspartner i Selbu kommune som bidrar

til at nye idretter faktisk kan etablere seg. Man kan ikke forvente at en ny idrett først skal etablere

eget anlegg for så å starte aktivitet. Det er kommunens oppgave å bidra til et så allsidig

aktivitetstilbud som mulig —vi registrerer at Fylkesmannen i Trøndelag har anført at han er bekymret

over bredden i idrettstilbudet i Selbu. Vi regner med at Selbu kommune har tenkt å gjøre noe med

dette i årene som kommer.

Vi har arrangert et fellesmøte med idrettslagene i september 2018, og planlegger i første del av 2019

et nytt møte. I 2018 var temaet forventninger mellom idrettslag/idrettsråd/kommune, mens vi i 2019

har idrettslagenes elektroniske rapportering som hovedtema. Vi ønsker flere slike møter i årene som

kommer. Det er bra at idrettslagene møtes, og det er mye kompetanse å innhente for idrettslagene

gjennom dialog og eksterne innslag.

Idrettsrådet har i løpet av den siste perioden sendt ut flere saker til idrettslagene på høring. Dette er

noe vi kommer til å fortsette med. I enkelte saker er det viktig for idrettsrådet å vite hva

idrettslagene faktisk mener om en sak før idrettsrådet skal fatte et vedtak.

Idrettsrådet ønsker å takke idrettslagene for godt samarbeid i 2018, og håper dette vil vedvare også i

fremtiden. Idrettsrådet er til for idrettslagene, er valgt av idrettslagene og består av personer fra

idrettslagene. Vi vil samtidig takke Selbu kommune for samarbeidet og dialogen i 2018 og ser i frem

til videre diskusjoner i tiden fremover. Trøndelag Idrettskrets vil vi også takke som en viktig

samarbeidspartner i året som har gått.

Selbu idrettsråd mener 2018 var et viktig år for idretten i Selbu, og ser frem til ytterligere utvikling til

beste for idrettslagene i Selbu de kommende årene.

Votering: Årsmelding godkjent. Enst.

Sak 5 —Behandle regnskapet
Se eget vedlegg.

Votering: Godkjent med signatur av begge revisorer og offentliggjøres på Selbu idrettsråds

hjemmeside. Enst.

Sak 6 —Behandle forslag til arbeidsprogram
Idrettsrådet foreslår at vedtatte prioriteringer i forkant av kommunevalget 2019, vedtas som

idrettsrådets arbeidsprogram kommende år. Etter høring fra idrettslagene har man kommet frem til

en prioritering av satsningsområder idretten ønsker å få realisert i samarbeid med Selbu kommune.

Videre må det arbeides med å få til en god —og forpliktende —plan om anleggsutbygging i Selbu

kommune.
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Endrinqsforslaq kulepunkt 1 fra Marit GrØtte oq May Inger Marstad: 


Anerkjenne idrettslagene som en viktig aktør som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge

Votering: Vedtatt, med 18 stemmer.

Endringsforslaq kulepunkt 3 fra lo Kietil Valli: 


Ta bort ordet «kommunale». Nytt forslag blir da «Gjør alle idrettsanlegg gratis å benytte for barn og

unge».

Votering: nytt forslag vedtatt med 18 stemmer.

Resterende punkter: 


Votering. Kulepunkt 1, 2, 4-7 vedtatt. Enst.

Sak 7 — Behandle forslag og saker

Sak 7.1 —se vedlegg
Forslagsstiller:Styret i idrettsrådet i Selbu

Forslagsnavn:Oppdatere idrettsrådets lov

Forslag:Oppdatere loven for idrettsrådet med de justeringer som forslaget innebærer. Dette
innebærer blant annet en endring i VK sin fremtidige sammensetning.

Begrunnelse: Loven til idrettsrådet bør til enhver tid være oppdatert på de krav idrettsforbundet

setter til sine idrettsråd. Videre ønsker vi å justere teksten i loven på enkelte punkter jmf. den

tidligere vedtatte lovteksten til idrettsrådet

Votering: Vedtatt. Enst.

Sak 7.2

Forslagsstiller:Styret i idrettsrådet i Selbu

Forslagsnavn:Prinsipper fordeling LAM

Forslag:LAM fordeles av styret i idrettsrådet etter følgende kriterier:

Idrettslag med et igangsatt aktivitetstilbud for personer med spesielle behov gis en tilleggsstøtte

på 5000,-

Øvrig andel av LAM fordeles på idrettslagene etter andel aktive i aldersgruppen 6-19 år.

Begrunnelse: Lokale aktivitetsmidler er en støtteordning innrettet direkte mot idrettslagene og deres

aktivitet for barn og unge. Lokale aktivitetsmidler bør ha en årsmøtevedtatt prinsippfordeling og

derigjennom være bredest mulig forankret i idrettslagene.

Votering: Vedtatt. Enst.

Sak 7.3

Forslagsstiller:Styret i idrettsrådet i Selbu

Forslagsnavn: Innarbeiding av valgperioder i VK

Forslag:Årsmøtet 2019 velger halvparten av de 4 medlemmene i VK (inkl. vararepresentant) for en
periode på 2 år, mens den andre halvparten velges for en periode på 1 år. For fremtidige årsmøter vil

dette medføre at kun 2 av VK sine medlemmer er på valg. Alle nye medlemmer velges for en periode

for 2 år fra og med årsmøtet 2020.

Begrunnelse: VK sin sammensetning omlegges på årsmøtet 2019 til å følge NIF sine lover og

bestemmelser. For å bevare en viss form for kontinuitet i komiteens arbeid foreslås det og samtidig



innarbeide en rutine som minimerer risikoen for at hele komiteen blir på valg samme år.

Votering: Vedtatt. Enst.

Sak 8 —Budsjett
Se eget vedlegg

Votering: Framlagt budsjett vedtatt. Enst.

Sak 9 - Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre fremlegges på årsmøtet.

Leder: Åsmund Sjøberg

Nestleder: Bjørn Fagervold

Styremedlem: Unni Aftret

Styremedlem: Joakim A Rolseth

Styremedlem: Gunnveig Flakne Stene

Styremedlem: Jan Gaute Krogstadmo

Styremedlem: Margrethe Storhaug

Vara: Tove Stageberg

Revisor: Helge Eide

Revisor: Inge Tore Langseth

Selbu innebandyklubb

Selbu IL

Selbu IL ski

Øvebygda IL

Selbustrand IL

Selbu ballklubb

Øverbygda IL

Selbu IL Håndball

Selbustrand IL

Selbu IL

1 år

2 år NY

2 år NY

1 år

1 år

1 år

1 år

1 år

1 år

2 år - tar gjeuvalg

Votering: Valgkomiteens forslag til nytt styre med forbehold om at revisor Inge Tore Langseth meldes
inn i et idrettslag og saken offentliggjøres på Selbu idrettsråds hjemmeside vedtatt. Enst.

Styrets innstilling til ny valgkomite:
Leder: Karin Brattgjerd Langseth, Selbu IL —1 år

Medlem: Lena Slind, Øverbygda IL —2 år

Medlem: Torgeir Sundal, Selbu IL —2 år

Vara: Arnt Otnes, Selbu IBK—1 år

Votering: Styrets innstilling til ny valgkomite vedtatt, Enst.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til årsmøter i overliggende organisasjonsledd.

Votering: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til årsmøter i overliggende
organisasjonsledd vedtatt, Enst.

Årsmøtet avsluttet 22:49
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