
 

Referat rådsmøte 23.01.2020 
 
 Rådsmøte Indre Fosen Idrettsråd 

 

Møte nr. 1 2021 

 

Sted: Teams 

 

 Tid: Torsdag 26.01.2020, kl. 19.00 – 20.30 
 

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 Åsta Bones Styremedlem X  X  

Sigbjørn Olderen Styremedlem X  X  

Jon Erik Vollan Styremedlem X  X  

Arnar Utseth Styremedlem X X   

Mari Thung Styremedlem X    

Jens Kåre Vågen Styremedlem X X   

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 Presentasjon av det nye styret 

 

Bred og motivert representasjon fra hele kommunen.  

Håvard 

 

 

 

 

Sak 3 Konstituering av det nye styret 

- Valg av kasserer: Gerd Åsta Bones 

- Registrering i BRREG 

 

Håvard  

Sak 4 Kulturuka 2021 

• Utsatt på ubestemt tid 

• Oppfordrer til å tenke på hva idretten kan bidra med på 

hederskvelden når den en gang kommer. 

 

 

Sølvi 

 

 

 

 

 

Sak 5 

 

 

Info fra Indre Fosen kommune 

• Frist for å melde inn kandidater til kommunens kulturpris 

er 9. april. 
 

• Idrettsrådet henstiller til kommunen om å finne andre 

lokaler enn idrettshaller til vaksinering – ber om at hallene 

skjermes. Ber om at kommunen søker å finne andre 

alternativer for å skjerme barn og unge. 

 

Sølvi 

 
 

Torun 

 



 
 

• Frist for å søke kompensasjon for merverdiavgift er  

1. mars. Anlegget det søkes for må være ferdigstilt. 

Retningslinjene er ligger på kommunens hjemmeside  

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-

natur-og-fritid/fritid/indre-fosen-idrettsrad/ 
 

COVID 19 

Indre Fosen kommune følger regjeringens nasjonale anbefalinger 
fra 20. januar: 

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som 
normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 
1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag 
og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. 
må fortsatt utsettes. (Nytt) 

• For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert 
aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig 
å holde god avstand. 

• Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges 
Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.  

• Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt 
kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom 
disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å 
respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det 
gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt 
kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs 
arrangementer, men ikke begravelser.  

• Anbefaling om ikke å krysse kommunegrensene for å dra på 
handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt 
nødvendig. I de tilfellene hvor man likevel må reise over 
kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for 
kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise 
kollektivt. 
 
(hentet fra kommunens hjemmeside 26.01.21) 
 

 

• Nye spillemiddelsøknader for 2022, ta kontakt med Sølvi 
for å sette i gang prosessen.  

• Rådets omprioritering av spillemiddelsøknadene ble tatt til 

følge av KU 

• Årshjul hjemmeside oppdateres fortløpende, rydde opp i 

«døde» lenker. 

Sak 6 Møteplan 2021 

8. april 

Mai – årsmøte 

26. august – forberede søknadsfrister 

  

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/fritid/indre-fosen-idrettsrad/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/fritid/indre-fosen-idrettsrad/


 
4. november – fordeling av aktivitetsmidler, prioritering av 

spillemiddelsøknader 

  Eventuelt  
 

Kompensasjonsordning nr 3 med søknadsfrist 15. januar 2021. 

Mange søknader fra lag og foreninger i Indre Fosen også på 

kompensasjonsordning 1 og 2. Kommer antakelig en ordning nr 

4.  

 
Runde rundt bordet: virker som lagene har greid seg bra 

økonomisk gjennom pandemien.  

 

Også bankene, Gjensidige, Fosenkraft m.fl. har bidratt med 

støtte rundt omkring.  

 
Sjekk tidligere tildelinger på www.gjensidigestiftelsen.no for å 

hente inspirasjon og ideer til egne søknader.  

 

  

 
 
 

http://www.gjensidigestiftelsen.no/

