
 
 

 

Indre Fosen idrettsråd 

Årsmelding for 2018 

 

 

Følgende lag i Indre Fosen idrettsråd er pr. 31.12.2018 tilsluttet Norges 

Idrettsforbund: 

1. Berg-Ugla Grendelag   13. NMK Fosen  

2. Fevåg Idrettslag   14. Rissa Badmintonklubb 

3. Fjell-Liv Miniatyrskytterlag  15. Rissa Idrettslag 

4. Fosen Motor Klubb   16. Rissa Klatreklubb 

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

6. Fosen Sykkelklubb   18. Rissa Rideklubb 

7. Hasselvika Idrettslag   19. Rissa Seilforening 

8. Hindrum Skilag   20. Skauga Idrettslag 

9. Idrettslaget Fjellørnen  21. Stadsbygd Idrettslag  

10. Leksvik Badmintonklubb  22. Stjørna Idrettslag 

11. Leksvik Dykkerklubb   23. Vanvik Idrettslag 

12. Leksvik Idrettslag    

 

Styret i Indre Fosen idrettsråd har i 2018 bestått av: 

Egil Hammer  leder 

Arvid Penna Steen nestleder 

Tore Skånøy  kasserer 

Anders Grande styremedlem 

Berit Ramdal  styremedlem 

Børge Rødsjø  styremedlem 

Håvard Fjeldvær styremedlem 

Morten Lillemo styremedlem 

Tove Irene Berge styremedlem 

Torunn Bakken styremedlem 

Magni Iren Rabben styremedlem 

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

Arnar Utseth  varamedlem 

Marthe Småvik varamedlem 



 
 

Styremøter 
Styret har 2018 avholdt 5 styremøter og behandlet 42 saker. Fra Indre Fosen kommune har Kine Larsen Kimo 

møtt og fungert som sekretær i styremøtene, og ivaretar samtidig kontakten mellom idrettsrådet og alle 

tilsluttede lag og Indre Fosen kommune. Idrettsrådet takker Kine for et meget godt samarbeid i 2018. 

 

Økonomi 
Det en oversiktlig økonomi for Indre Fosen idrettsråd. Inntekten for idrettsrådet er driftstilskuddet som kommer 

fra Norges Idrettsforbund via Trøndelag Idrettskrets – dette var i 2018 på kr. 5.930.  For 2018 fikk vi i tillegg 

overført kr 59.871 fra tidligere Sør-Trøndelag Idrettskrets fra salget av Idrettsbingo AS. Fra dette beløpet ble det 

igjen foretatt en utdeling til lag og foreninger som var medlemmer i tidligere Rissa Idrettsråd ut fra 

aktivitetsregistreringen som ble innmeldt fra lagene høsten 2017. 

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 7.696 og idrettsrådet hadde en saldo på konto ved årsskiftet 

2018/2019 på kr. 36.313,64.  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. Regnskapet for 2018 gjennomgås på årsmøtet. 

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

Fosen idrettsråd. 

Representasjon 
Tove Irene Berge og Egil Hammer deltok på Trøndelag Idrettskrets sitt kretsting på Stjørdal lørdag 5. mai 2018. 

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

idrettsråd til årsmøtet i Rissahallen SA på vårparten. 

Leder i idrettsrådet var 28. august i Kulturutvalget i Indre Fosen kommune sitt møte i Råkvåg og orienterte om 

idrettsrådet og hvilke oppgaver som tilligger dette. 

 

Lokale aktivitetsmidler 2018 - fordeling 
Av saker som styret i Indre Fosen idrettsråd har behandlet i løpet av 2018 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 2018 tildelt kr 744.794 (en økning på nesten 290.000 fra 2017 – skyldes 

sammenslåingen av de 2 kommunene og idrettsrådene), 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 2018 - fordeling 

Aktivitetsmidlene fra Indre Fosen kommune består nå av en tildeling til Indre Fosen idrettsråd på kr 770.000 

(slått sammen 600.000 som Rissa tidligere har tildelt og 170.000 som Leksvik har tildelt tidligere). 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. Idrettsrådet har hele tiden i sammenslåingsprosessen vært tydelig på at man 

ønsker en lik fordeling pr. deltaker uavhengig av geografi i den nye kommunen. Dette i hvert fall så lenge ingen 

andre føringer har kommet fra politisk hold. Det var ingen nye føringer som fulgte med tildelingen fra 

kommunen og derfor ble likhetsprinsippet gjennomført ved tildelingen for 2018 også. 

Idrettsstipend 

Indre Fosen idrettsråd delte i 2018 ut 4 idrettsstipend. Det var 4 søknader som kom inn og alle disse var så gode 

kandidater at det ble bestemt at stipend-potten skulle deles på disse 4 som er i norgestoppen i sine grener. 

De fire som fikk idrettsstipend i Indre Fosen kommune i 2018 er :  

• Ørjan Kjeldsli Stadsbygd IL   friidrett 

• Sindre Grønflaten IL Fjellørnen  langrenn 

• Danila Gataullin Leksvik Badmintonklubb badminton 

• Julie Victoria Berg Leksvik IL  langrenn  

 

Spillemidler 
Det ble også behandlet søknader om spillemidler på høsten 2018, her fikk kommunen inn 11 søknader hvorav 2 

av disse gjelder Rissahallen/Basishall og 4 gjelder nybygging ved og rehabilitering av Leksvikhallen. Indre Fosen 

idrettsråd innstilte Rissahallen på første plass, Trøa stadion og Basishallen/Rissahallen på tredje deretter 

Leksvikhallen på de neste plassene. Kulturutvalget for Indre Fosen kommune gjorde om denne innstillingen i sitt 

møte og flyttet Leksvikhallen opp på førsteplass foran Rissahallen. På forespørsel har Indre Fosen idrettsråd i 

brevs form fått en forklaring på hvorfor dette ble gjort.  
 

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 2018. 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 

2018 fra vår kommune ble Kristoffer Fjeldvær for sin lange innsats i mange roller i både Vanvik og Stadsbygd 

Idrettslag. 
 

Sammenslåingen til Indre Fosen idrettsråd 
Vi har nå gjennomført vårt første driftsår som nye Indre Fosen idrettsråd etter sammenslåingen av de to 

idrettsrådene i Leksvik og Rissa som fant sted 1. januar 2018. Det ble vedtatt at styrene i de to idrettsrådene 

skulle slå seg sammen slik at vi nå er 11 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Dette er et stort styre men vi 

føler at det har fungert greit i det første driftsåret. 

 

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. 

 

 

Indre Fosen idrettsråd 19.04.2019 

Egil Hammer 

leder 


