
 
 

 

SAKSLISTE 
 

ÅRSMØTE 
 

 

 

Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 18:30 

Basishallen (Rissahallen) 

 

 

 

 

Indre Fosen idrettsråd 

 



 
 

PROGRAM FOR KVELDEN 

18:00 -18:30 Oppmøte og registrering 

18:30 Årsmøtet begynner (se saksliste nedenfor) 

19:15 Bespisning 

19:45 Orienteringssaker 
 

-  Indre Fosen kommune informerer 

-  Orientering fra idrettsrådet  

21:00 (ca) Avslutning 

 
 

SAKSLISTE ÅRSMØTE  

1. Godkjenning av fremmøtte representanter 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden 
3. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll 
4. Behandle årsmelding for Indre Fosen idrettsråd 2019 (vedlegg 1)       
5. Behandle regnskap for Indre Fosen idrettsråd for 2019 (vedlegg 2)  
6. Innkomne saker 

1. Forslag til kriterier for fordeling av LAM-midler 2020 (vedlegg 3) 
2. Fullmakt til å velge representanter til kretsting / ledermøter i Trøndelag idrettskrets (vedlegg 4) 
3. Fullmakt til å velge representanter til årsmøtet i Rissahallen SA (vedlegg 5) 

7. Vedta budsjett for Indre Fosen idrettsråd for 2020 (vedlegg 6) 
8. Valg (vedlegg 7) 

 

Forslag til forretningsorden på Indre Fosen idrettsråds årsmøtet 27. oktober 2020 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Protokollen underskrives etter årsmøtet av 2 valgte representanter fra de frammøtte på 

årsmøtet. 
4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/ 

organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek 
er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

6. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte 
stemmer for og mot. 

 

 



 
 

Vedlegg 1 

Indre Fosen idrettsråd 

Årsmelding for 2019 

Årsmøte tirsdag 27 oktober 2020 Basishallen, Rissa 
 

Følgende lag i Indre Fosen idrettsråd er pr. 31.12.2019 tilsluttet Norges 

Idrettsforbund: 

1. Berg-Ugla Grendelag   13. Leksvik Dykkerklubb  

2. Fevåg Idrettslag   14. Leksvik Idrettslag 

3. Fjell-Liv Miniatyrskytterlag  15. NMK Fosen 

4. Fosen Motor Klubb   16. Rissa Badmintonklubb 

5. Fosen NTN Tae Kwon-Do  17. Rissa Idrettslag 

6. Fosen Sykkelklubb   18. Rissa Pistolklubb 

7. Hasselvika Idrettslag   19. Rissa Seilforening 

8. Hindrum Skilag   20. Skauga Idrettslag 

9. Idrettslaget Fjellørnen  21. Stadsbygd Idrettslag  

10. Indre Fosen Padleklubb  22. Stjørna Idrettslag 

11. Indre Fosen Sportskytterklubb  23. Vanvik Idrettslag 

12. Leksvik Badmintonklubb   

Styret i Indre Fosen idrettsråd har i 2019 bestått av: 

Håvard Fjeldvær leder 

Torun Bakken  nestleder 

Tore Skånøy  kasserer 

Magni Iren Rabben styremedlem  

Anders Grande styremedlem 

Berit Ramdal  styremedlem 

Gerd Asta Bones  styremedlem 

Morten Lillemo styremedlem 

Marte Småvik  styremedlem 

Sigbjørn Olderen styremedlem 

Jon Erik Vollan  styremedlem 

--------------------------------------------------------- 

Arnar Utseth  varamedlem 

Mari Thung  varamedlem 



 
 
 

Styremøter 
Styret har i perioden 2019 og 2020 avholdt 6 styremøter og behandlet 46 saker. Fra Indre Fosen kommune har 

Ingunn Rokseth møtt og fungert som sekretær i styremøtene, og ivaretar samtidig kontakten mellom 

idrettsrådet og alle tilsluttede lag og Indre Fosen kommune.  Sølvi J Dahlen Lauvsnes overtok rollen fra Ingunn i 

2020. Idrettsrådet takker Ingunn for et meget godt samarbeid i 2019 og ønsker Sølvi velkommen. 

 

Økonomi 
Det en oversiktlig økonomi for Indre Fosen idrettsråd. Inntekten for idrettsrådet har etter 

fylkessammenslutningen blitt redusert til kr 0,-. Dette gir utfordringer på sikt.  

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr.- 5.967,-. og idrettsrådet hadde en saldo på konto pr. 31.12.2019 

på kr. 30.346,64.  Av disse midlene er kr. 9.715 øremerket for utdanning/kompetansebygging i idrettsrådet eller 

blant idrettsrådets medlemmer – midlene er avsatt fra midlene som ble tildelt fra Sør-Trøndelag Idrettskrets ifm 

salget av Idrettsbingo AS.  

Det er ikke utbetalt styrehonorarer eller kjøregodtgjørelser til styremedlemmene på vanlige styremøter i Indre 

Fosen idrettsråd. 

Representasjon 
Magni Iren Rabben og Håvard Fjeldvær deltok på Trøndelag Idrettskrets sitt kretsting på TEAMS torsdag 25. juni 

2020. Dette var et ordinært årsmøte med vanlige årsmøtesaker. I tillegg hadde vi 2 utsendinger fra Indre Fosen 

idrettsråd til årsmøtet i Rissahallen SA. 

Leder i idrettsrådet var 10. mars 2020 i Kulturutvalget i Indre Fosen kommune sitt møte i Rissa og orienterte om 

idrettsrådet og hvilke oppgaver som tilligger dette. 

 

Lokale aktivitetsmidler 2019 - fordeling 
Av saker som styret i Indre Fosen idrettsråd har behandlet i løpet av 2019 er bl.a. fordeling av lokale 

aktivitetsmidler (LAM-midler). Dette er midler som kommer direkte fra Kulturdepartementet og ble innført i 

2000. Idrettsrådet i hver kommune har det administrative ansvaret for fordelingen. 

Indre Fosen kommune fikk i 2019 tildelt kr 740.057, og disse ble av Indre Fosen idrettsråd fordelt mellom lagene 

iht tallene i idrettsregistreringen. Dette skjer også iht NIFs anbefalinger om en fordelingsnøkkel der 2/3 går til 

ungdom (13-19 år) og 1/3 går til barn (6-12 år).  

 

Kommunale aktivitetsmidler 2019 - fordeling 

Aktivitetsmidlene fra Indre Fosen kommune består nå av en tildeling til Indre Fosen idrettsråd på kr 865.000,-. 

Disse ble fordelt i henhold til retningslinjer utarbeidet av Indre Fosen idrettsråd ut fra kriterier gitt av Indre 

Fosen kommune. Kriteriene sier at «lag og foreninger som driver tiltak for å stimulere til fysisk aktivitet for barn 

og unge (6-19 år) kan søke på disse midlene». Lag og foreninger søker her på et eget skjema og det bemerkes at 

disse midlene kan fordeles og blir fordelt til alle lag/foreninger som søker, ikke bare til lag og foreninger 

tilsluttet Indre Fosen idrettsråd. Det var ingen nye føringer som fulgte med tildelingen fra kommunen og derfor 

ble likhetsprinsippet gjennomført ved tildelingen for 2019 også. 



 
 

Idrettsstipend 

Midler tildeles aktiv idrettsungdom fra Indre Fosen kommune som har utmerket seg både lokalt og regionalt 

med gode prestasjoner. Det kan søkes om støtte til aktivitet innen alle idrettsgrener - både sommer- og 

vinteridrett. Øvre aldersgrense for tildeling er 25 år. Samme utøver kan i utgangspunktet ikke få midler mer enn 

tre ganger, men dette kan fravikes i spesielle tilfeller. Stipendene fordeles av Indre Fosen idrettsråd. 

Indre Fosen idrettsråd delte i 2019 ut 6 idrettsstipend ut fra søknader som kom inn. Det var 8 søknader som 

kom inn. De seks som fikk idrettsstipend i Indre Fosen kommune i 2019 er :  

• Julie Victoria Berg  kr. 6000  

• Sindre Grønflaten  kr. 6000  

• Ørjan Kjeldsli  kr. 6000  

• Sondre Trøen  kr. 4000  

• Thea-Sofie Fjeldvær  kr. 4000  

• Isak Andreas Langmo kr. 4000 

 

Spillemidler 
Det ble også behandlet søknader om spillemidler på høsten 2019, her var det 11 søknader hvorav 2 av 
disse gjelder Rissahallen/Basishall og 4 gjelder nybygging ved og rehabilitering av Leksvikhallen, noe 
som er likt fra 2018.  Endring fra 2018 er at Båthus – Rissa Seilforening er flyttet opp fra 10 til 7 plass,  
dette fordi de ved en misforståelse ble plassert langt ned i 2018.  
Indre Fosen idrettsråd innstilte på foreslått innstilling fra administrasjonene og rekkefølge. Idrettsrådet  
ser en utfordring ved at flere søknader med store beløp, medfører lang ventetid for tippemidler for 
nye søknader.  
Rissahallen/basishallen har inngått avtale med Indre Fosen kommune om kompensasjon for økte 
renteutgifter på grunn av nedprioritering av søknaden i 2018 (for søknadsåret 2019) jfr. 
Kulturutvalgets vedtak 13.11.2018. Idrettsrådet ser det som mest rettferdig at man også vurderer at 
Leksvik IL/Trøa stadion får kompensert for økte renteutgifter på lik linje med Rissahallen/basishallen. 
 

Idrettsrådets prioritering av nærmiljøanlegg  

1. Hysnes friluftsområde – 3 turstier  

2. Trøa stadion – sandvolleyballbane  

3. Trøa stadion – fotballtennisbane 

 

Årets Ildsjel i Indre Fosen kommune: 
Som tidligere år kunne alle idrettsinteresserte også denne høsten komme med forslag på kandidat til Årets 

Ildsjel for Indre Fosen kommune for 2019. Denne ble delt ut på Idrettens hederskveld som Trøndelag 

Idrettskrets avholdt i Trondheim i oktober måned. Vi fikk inn forslag på flere gode kandidater og årets Ildsjel for 

2019 fra vår kommune ble Tore Stegavik for sin lange innsats i Vanvik Idrettslag. 
 

 



 
 

COVID 19 og Indre Fosen idrettsråd 
Covid 19 har også påvirket Indre Fosen Idrettsråd ved at flere av rådsmøtene har blitt gjennomført som TEAMS 

møter, samt at Årsmøte 2019 er kraftig forsinket i forhold til at det vanligvis arrangeres i mai måned. 

Styret i idrettsrådet har etter en totalvurdering besluttet at årsmøte går som ett fysisk møte, og det er gjort 

vurderinger og tiltak for å hindre smittespredning. 

Alle medlemmer har fått tilbudet om å delta via TEAMS, slik at det er en mulighet for de som finner det som 

best løsning for sin egen del.  

 

 

Videre framover: 
Styret vil gjennom Indre Fosen idrettsråd fortsatt tale idrettens sak overfor Indre Fosen kommune for at vi 

sammen kan skape best mulige vilkår for alle lag og organisasjoner og ikke minst alle de frivillige som hele tiden 

står på og skaper aktivitet for barn og ungdom, og også til den voksne del av befolkningen i kommunen. 

Styret i Indre Fosen idrettsråd vil til slutt takke alle som legger ned en enorm frivillig innsats rundt om i lag og 

foreninger i alle våre grender, for at vi fortsatt kan ha stor aktivitet i de ulike idretter i Indre Fosen kommune, og 

det vil være særdeles viktig at vi står sammen i den nest perioden. 

Ett av temaene som helt sikker kommer, er hvordan COVID 19 påvirker idrettslig aktivitet, og risikoen for 

reduseres aktivitet og medlemstall.  

 

 

Indre Fosen idrettsråd 19.10.2020 

Håvard Fjeldvær 

leder 

 

  



 
 

Vedlegg 2 

SAK 5/2020 :       REGNSKAP 2019 FOR INDRE FOSEN IDRETTSRÅD 
 

 

Regnskapet viser et underskudd på kr 5.967,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vedlegg 3 

SAK 6 : INNKOMNE SAKER 

 

SAK 6.1/2020 :  Forslag til kriterier for fordeling av LAM-midler 2020 

Bakgrunn og begrunnelse :  

Hvert år får idrettsrådet tildelt lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) fra Kulturdepartementet (KUD) som 

idrettsrådet igjen fordeler ut til lag og foreninger tilsluttet Indre Fosen idrettsråd. 

Norges Idrettsforbund (NIF) mener det er meget viktig at «tildelingskriteriene lokalt bestemmes av idrettsrådet i 

plenum» - dvs på årsmøtet til idrettsrådet. 

Styrets forslag : 

Årsmøtet gir styret i Indre Fosen idrettsråd fullmakt til å gjennomføre tildeling av lokale aktivitetsmidler etter 

følgende kriterier – disse bygger på retningslinjer gitt av KUD og NIF. 

KUDs retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger: 
Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer: 

1. Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver 
idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. 

2. Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige 
medlemmer. 

3. Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om 
andre foreninger som oppfyller kravene i punkt 1) og 2), skal gis tilskudd. 

4. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av 
midlene tilfaller hver målgruppe. 

5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til 
administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene. 

 

Anbefalinger fra NIF: 

• Hovedkriteriet for tildeling er aktivitetstall hentet fra idrettsregistreringen i NIF på datoen for den gitte 
fristen for idrettsregistreringen  

• Alle klubber og lag i Indre Fosen kommune som er registrert i NIF og driver aktivitet for barn (6-12 år) 
og/eller ungdom (13-19 år) får støtte så lenge idrettsregistreringen er foretatt innen fristen. 

• Alle stønadsberettigede lag tildeles minimum kr 1 000 så lenge idrettsregistreringen er foretatt innen 
fristen. 

 
De forholdene som legges til grunn for tildelingen er idrettslagenes omfang av : 

• Medlemmer i aldersgruppen 6-19 år (medlemstall) og/eller aktive medlemmer i aldersgruppen 6-19 år 
(aktivitetstall) 

• Aktive barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år 
• Barn og ungdom 6-19 år i idrettsskoler basert på tallgrunnlag fra samordnet søknad og rapportering for 

2019. 



 
 
 
I tillegg kan idrettsrådet gjøre en skjønnsmessig vurdering av eksempelvis omfang av og tiltak for: 

• Idrettslag som holder kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede. 

• Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett. 

• Idrettslag som har trener- og lederutdanningstiltak for målgruppene. 
• Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall». 

 

Dersom Kulturdepartementets retningslinjer endres etter årsmøtet kan styret i Indre Fosen idrettsråd gjøre 
endringer i vedtatte kriterier for at tildelingen skal være mest mulig i tråd med gjeldende retningslinjer. 
 
 
Styrets forslag til vedtak på årsmøtet :  

Vedtas som foreslått i saksframlegget ovenfor. 

  



 
 

Vedlegg 4 
 

SAK 6.2/2020 :  Fullmakt til å velge representanter til kretsting og ledermøter 

Bakgrunn og begrunnelse :  

Hvert andre år avholder Trøndelag idrettskrets sitt kretsting. Året som er i mellom kretstingene gjennomføres et 

ledermøte i idrettskretsens regi. 

Iht Indre Fosen idrettsråd sin lov, §16, pkt 1, underpunkt 9d skal årsmøtet velge representanter til 

idrettskretstinget eller gi fullmakt til styret å oppnevne disse representantene. 

Denne saken settes da fram for nettopp be årsmøtet gi styret denne fullmakten til å oppnevne de 

representantene idrettsrådet kan stille med på kretsting og på kretsens ledermøter.   

 
Styrets forslag til vedtak på årsmøtet :  

Årsmøtet gir styret i Indre Fosen idrettsråd fullmakt til utnevne representant(er) til å møte på kretsting for 

Trøndelag Idrettskrets og likedan også på eventuelle ledermøtet som avholdes av Trøndelag Idrettskrets. 

 

  



 
 

Vedlegg 5 
 

SAK 6.3/2020 :  Fullmakt til å velge representanter til årsmøtet i Rissahallen SA 

Bakgrunn og begrunnelse :  

Idrettsrådet møter med 2 representanter i årsmøtet til Rissahallen SA. 

Iht Indre Fosen idrettsråd sin lov, §16, pkt 1, underpunkt 9f skal årsmøtet velge representanter til årsmøtet i 

Rissahallen SA eller gi fullmakt til styret å oppnevne disse representantene. 

Denne saken settes da fram for nettopp be årsmøtet gi styret denne fullmakten til å oppnevne de 

representantene idrettsrådet kan stille med på årsmøtet i Rissahallen SA. 

 
Styrets forslag til vedtak på årsmøtet :  

Årsmøtet gir styret i Indre Fosen idrettsråd fullmakt til utnevne representant(er) til å møte på årsmøtet i 

Rissahallen SA. 

 

  



 
 

Vedlegg 6 

 

SAK 7/2020 :    BUDSJETT 2020 FOR INDRE FOSEN IDRETTSRÅD   
 

    Regnskap 2019 Budsjett 2020 

Driftstilskudd Trøndelag idrettskrets 0 0 

Renter 33 0 

SUM INNTEKTER 33 0 

Reiseregninger 0 0 

Representasjon (møter) 6.000 5.000 

Div. kostnader 0 0 

SUM KOSTNADER 6.000 5.000 

RESULTAT - 5.067 - 5.000 

 

 

Saldo pr. 31.12.2019 Kr. 30.346,64 

 

 


