
 

Referat rådsmøte 04.03.21 
 
 Rådsmøte Indre Fosen Idrettsråd 

 

Møte nr. 2 2021 

 

Sted: Teamsmøte 

 

 Tid: Torsdag 04.03.21, kl. 21.00-22.00 
 

Navn Funksjon Innkalt Møtt  

Håvard Fjeldvær Leder  x x  

Torun Skjervø Bakken Nestleder x x  

Morten Lillemo Styremedlem x x  

Marthe Småvik Styremedlem x x  

Gerd Asta Bones Styremedlem x   

Sigbjørn Olderen Styremedlem x x  

Jon Erik Vollan Styremedlem x x  

Arnar Utseth Styremedlem x x  

Mari Thung Styremedlem x x  

Jens Kåre Vågen Styremedlem x  Meldt forfall 

Line Leira Varamedlem x x  

Ole Johan Brovold Varamedlem x x  

Sølvi J Dahlen Lauvsnes Sekretær x x  
 

Sak Tekst Ansvar  

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda 
 

Innkalling og agenda godkjent.  

 

 

Håvard  

Sak 2 Gjennomgang siste styremøtereferat  

 

Referat gjennomgått og godkjent.  

- IFIR sendte brev til kommunen med henstilling om å 

vurdere å finne alternative vaksinasjonssteder, slik at det 
ikke skal gå på bekostning av barn og unges 

treningsmuligheter. Har mottatt svar fra kommunen om 

at det ikke vil bli gjort ny vurdering av vaksinasjonssted 

nå.  

- Oversikt fra lotteri- og stiftelsestilsynet viser at frivillige 

lag og foreninger i Indre Fosen kommune har mottatt 

totalt ca. 3,5 mill. kroner i koronastøtte, herav 2 mill. 
kroner til idretten. 

Sølvi 

 

 

 

 

Sak 3 Gjennomgang av anleggsregisteret 

- Lister ble gjennomgått og korrigert 
- Frist for å melde endringer 15.03 

 

Sølvi  

Sak 4 Utsending til årsmøte i Rissahallen AL 
Valgt:  

- Håvard Fjeldvær med Arnar Utseth som personlig vara 

  



 
- Torun Skjervø Bakken med Mari Thung som personlig 

vara 

 

Sak 5 Utsending til ledermøte i Trøndelag Idrettskrets.  

Møte 24. april kl.08.00 – 16.00 , sted ikke bestemt p.t. 

Valgt: 

- Håvard Fjeldvær med Jon Erik Vollan som personlig vara 

- Torun Skjervø Bakken med Marthe Småvik som personlig 

vara 

  

Sak 6 Eventuelt 

 

Idrettsrådet vedtok å sende følgende uttalelse til møte i 
Fosenregionen 5. mars.  

 

«Indre Fosen idrettsråd ber om at kommunene på Fosen 

betraktes som ett smittevernområde for unge utøvere som 

driver med håndball og fotball. Dette vil gi dem mulighetene til 

å møte lag på tvers av kommunegrensene. Slik det er i dag, er 
det få lag å matche seg mot innenfor egne kommunegrenser. 

Samtlige kommuner på Fosen har nå lavt smittetrykk, og vi er 

bekymret for at langvarig fravær av kamptrening kan føre til 

større frafall blant barn og unge.» 
 

Årsmøtefrist 

NIF har besluttet å utsette fristen til 15. juni 2021 slik at så 

mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom 

dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget 

gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.  
 

Mobbing i fritidsmiljøene 

Skolene i Indre Fosen har over mange år deltatt i 

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. 

Programmet som ligger under RKBU Bergen skal nå starte et 

forskningsprogram på en ny modul «Mobbing i fritidsmiljøene». 
Selve modulen går ut på kursing av fritidsledere i ulike 

organisasjoner både innen idrett og kultur. Opplæringen legges 

opp gjennom fore kurskvelder samt en nettressurs som gjøres 

tilgjengelig for deltakerne. Indre Fosen kommune har stilt seg 

positiv til å delta i prosjektet, og vil komme tilbake med 

ytterligere informasjon til rådet.  

 
Neste rådsmøte  

8. april i Storsalen på Rådhuset. (Salen er booket) 

Alle tar med egen servering.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sølvi 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


