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Dagsorden  

 
Årsmøte Sandnes Idrettsråd 20. april 2020 kl. 18:30 
 

- Åpning v/styreleder Paul Hetland 
 

- Året som har gått, og prioriterte oppgaver fremover v/daglig leder Kåre Strand. 
 

- Arbeidet med lokalisering av framtidige idrettsanlegg og annet aktuelt fra Sandnes 
kommune v/fagleder idrett Odd Willy Støve 
 

- Ordinære årsmøtesaker 
 
 

Ordinære årsmøtesaker 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 

2. Godkjenne innkalling og saksliste 

3. Velge møteleder og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle Årsmeldingen 

5. Behandle revidert regnskap 

6. Behandle forslag til arbeidsprogram 

7. Behandle innkomne forslag og saker 

- retningslinjer for fordeling av LAM-midler i Sandnes 

- oppdatering av Lov for Sandnes IR 

- andre innkomne forslag 

8. Vedta budsjett 

9. Velge tillitsmenn i henhold til lov for Sandnes Idrettsrådidrettsråd: 

a) Leder og nestleder 

b) 4/5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

c) 2 revisorer 

d) Representanter til idrettskretstinget 

e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 
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Idrettsrådets Årsmelding 

Styrets sammensetning 

Årsmøte i Sandnes Idrettsråd 4. april 2019 valgte følgende styre:  

 
Leder:    Kåre Strand   Sandnes IL 
Nestleder:    Paul Hetland   Sandnes turnforening 
Styremedlemmer:  Bjarte Slettebø  Lura IL 
    Kristin Auestad  Austrått IL 
    Siv Janne Aarrestad Sandnes Volleyball 
    Brage Martin Norbakken Sandved IL 

   Odd Thorsen   Bedriftsidretten (tiltrer) 
 

Varamedlem:   Hilde Thorsen Moss  Sandnes Håndball 
    Pål Thornes   Sandnes Ulf 

 
Årsmøtet 2019 vedtok enstemmig å åpne for at styret kunne rekruttere en daglig leder i 
deltidsstilling. Styret forespurte styreleder om å gå inn i funksjonen som daglig leder, og i 
august 2019 ble det inngått avtale mellom Idrettsrådet og Kåre Strand om engasjement som 
daglig leder. Strand har hatt begrenset funksjon fram til utgangen av februar for å få en styrt 
avvikling i tidligere jobb. 
 
Kåre Strand deltok ikke under behandlingen av saken om rekruttering av daglig leder, og 
fratrådte som styreleder fra og med styremøtet i august 2019. Styret har deretter hatt denne 
sammensetningen: 
 
Leder:    Paul Hetland   Sandnes turnforening 
Nestleder:    Siv Janne Aarrestad  Sandnes Volleyball 
Styremedlemmer:  Bjarte Slettebø  Lura IL 
    Kristin Auestad  Austrått IL 
    Brage Martin Norbakken Sandved IL 
    Hilde Thorsen Moss  Sandnes Håndball 

   Odd Thorsen   Bedriftsidretten (tiltrer) 
 

Varamedlem:   Pål Thornes   Sandnes Ulf 
 
Valgkomite har vært: 
Leder:     Harald Monsen   Sandnes Judoklubb 
Medlem:    Silje Tjelta Valsaaker   Sandved IL 
Medlem:    Atle Evjen    Sandnes Sykleklubb 

Varamedlem:   Maureen Mesaros   Sandnes Håndball  

                      
 
Styrets arbeid 
 
Idrettsrådets hovedoppgave er idrettspolitisk arbeid rettet mot kommune og folkevalgte, samt 
å fungere som et bindeledd mellom idrettslagene og kommunen i ulike idrettssaker.  
 
Primæroppgavene til et idrettsråd er: 

 Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 

 Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 
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 Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale 
idrettspolitiske handlingsprogram. 

 Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 
virke. 

 Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på 
lokalt nivå. 

 Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 
Idrettsrådet. 

 Idrettsrådet skal formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter.  

 Idrettsrådet skal fordele tilskuddene til lokale aktivitetsmidler (LAM).  
 

Årsmøte 2019 
Årsmøtet 2019 ble avviklet 4. april 2019. Som innledning til årsmøtet hadde Geir Eikeskog 
fra Sandnes Idrettslag en introduksjon til det kommende Europamesterskapet i friidrett for lag 
og Gjert Smith presenterte NM-veka 2019 og hva som skulle skje i Sandnes i slutten av juni. 

 
De formelle årsmøtesakene ble raskt behandlet.  
 
Arbeidet i perioden  
Styret har avholdt tilnærmet månedlige styremøter (til sammen 11 møter). Møtene har vært 
fordelt rundt om i ulike idrettslokaler, samt at noen er avholdt på Sandnes nye rådhus. 
Det er dessuten avholdt arbeidsmøter, samt at e-post i noen sammenhenger brukes i 
forbindelse med forberedelser, uttalelser og kommentarer i ulike saker.  
 
Styret har hatt hovedfokus på situasjonen i idretten i Sandnes, samt å bygge et godt 
samarbeidsklima med kommunen. 
 
Styrets leder og nestleder har hatt hovedansvaret for politisk kontakt, og opplever at det er 
tillit og rimelig god kontakt.  
 
Idrettsrådet har jevnlig kontakt med kommunens idrettsadministrasjon. Dette samarbeidet 
fungerer godt og det er god kommunikasjon og dialog.  
 
Det er godt samarbeid mellom Idrettsrådet og Rogaland Idrettskrets. Kontakt med kretsen er 
spesielt viktig i fagspørsmål og innhenting av ulik idrettsfaglig kompetanse.  
 
Idrettsrådet er opptatt av at det blir satt av arealer til nye idrettsanlegg i fremtiden. For å sikre 
breddeidretten er det viktig med anlegg og aktivitetsflater i nærmiljøene, men samtidig er det 
et satsingsområde å sikre anlegg til konkurranseidrett på minst nasjonalt nivå. Sandnes er en 
så stor by at vi vil ha lag og utøvere på nasjonalt toppnivå innenfor mange idretter, og det er 
da viktig at vi kan tilby gode anlegg som tilfredsstiller kravene til nasjonale konkurranser i alle 
fall for lagidretter.  
 
Innenfor individuelle idretter må vi prioritere hvilke anlegg vi skal bygge i egen kommune, og 
for en del idretter vil det være naturlig å søke regionale løsninger slik det for eksempel er 
gjort gjennom folkehallene.   
 
Sandnes kommune startet sommeren 2019 opp et prosjekt med et bredt mandat til å vurdere 
arealer til framtidig lokalisering av idrettsanlegg. Oppgaven er tredelt: 
 

 Avklaring ishall/idrettshall Varatun 

 Avklaring svømmehall/badeland aksen Ganddal- Lura 

 Kartlegging av arealer for fremtidige idrettsanlegg 
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Bestillingen bygger på flere vedtak i bystyret. Ved behandling av kommuneplanen i mars 
2019 ble det vedtatt: 
 

Plassering av ny ishall/idrettshall på Varatun og plassering av ny svømmehall 
og/eller badeland i aksen Ganddal- Sandved- Sentrum- Lura, utredes og avklares 
frem til neste kommuneplanrevisjon. Det tas spesielt hensyn til egnede 
grunnforhold. 

 
I tillegg gjorde bystyret 10.12.18 følgende vedtak i behandling av kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv «Aktive Sandnes 2018- 2028»:  
 

Bystyret godkjenner at det opprettes en arbeidsgruppe, ledet av Plan, som skal peke 
på arealer der hvor det i fremtiden kan etableres idrettsanlegg.  

 
Arbeidet er omfattende, og i alt 52 ulike lokasjoner – små og store - er vurdert. Noen av disse 
er i tilknytning til skoler og mest aktuelle for bydelsanlegg, mens andre kan gi rom for 
bydekkende anlegg. 
 
Idrettsrådet har vært representert med Paul Hetland i arbeidsgruppen og Kåre Strand i 
styringsgruppen. Samarbeidet i prosjektet med ulike deler av kommuneadministrasjonen har 
vært godt, og Idrettsrådets representanter har hatt mulighet til å påvirke prosessen og 
vurderingene. 
 
Arbeidet vil trolig bli sluttført i løpet av våren 2020, og planen er at saken skal behandles i 
bystyret før sommerferien 2020. Idrettsrådet vil gi sin uttalelse etter at årsmeldingen er 
ferdig. Det vil bli gitt en muntlig orientering på årsmøtet.  
 
De kommunale tilskuddene har hatt en positiv utvikling de 2 siste årene.  

- Det generelle tilskuddet økte fra 3 til 3,5 mill. kr. fra 2018 til 2019. 
- Inkluderende idrettsarbeid fikk et tilskudd på 175 000 i 2019, og dette ble økt til 

250 000 i 2020. Dette inngår som finansiering av Folkepulsen. 
- Tilskudd til daglig leder idrettsrådet ble gitt med 200 000 i 2019. Dette er økt til 

400 000 i 2020. 
 
Idrettsrådet er ellers svært fornøyd med at bystyret i november 2019 vedtok en 
ekstraordinær bevilgning på 6,51 mill. kr. som tilskudd for å dekke etterslepet på tilskudd 
nyanlegg idrett. Dette gjorde at samtlige idrettslag som hadde fått innvilget tilskudd fra 
kommunen til investeringer tidligere år og ventet på utbetaling – fikk det samlede tilskuddet 
utbetalt i desember 2019. Av tilleggsbevilgningen ble i overkant av 600 000 overført til 2020. 
 
Det var trolig den aksjonen som ble satt i gang av Riska fotballklubb i samarbeid med en del 
større idrettslag (og i samråd med Idrettsrådet) som var avgjørende for at idretten lykkes 
med å få en ekstrabevilgning på i overkant av 6,5 mil. kr. Her stod idretten fram samlet og 
fikk gjennomslag for en sak det har vært arbeidet med over tid.  
 
Etterslepet på utbetaling av tilskudd nyanlegg har idrettsrådet tatt opp som innspill både til 
budsjettet for 2019 og 2020. I vår uttalelse sommeren 2019 sa idrettsrådet: 
 

«Idrettsrådet vil trekke fram at det har bygget seg opp et etterslep innenfor ordningen 
tilskudd til nyanlegg på ca. 7 mill. etter tildelingen i 2018. Tiden er nå inne for å betale 
ut dette etterslepet. Gjennom en økning av denne potten slik at idrettslagene slipper å 
mellomfinansiere tilskuddene vil også idrettslagene se muligheter for å ta et større 
ansvar for anleggsutbyggingen i kommunen. Nå er lang ventetid på kommunalt 
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tilskudd et hinder for lagenes muligheter til å gjøre egne investeringer. Samtidig må 
det etableres ordninger som hindrer at det bygger seg opp nye etterslep i framtiden.» 

Det er utarbeidet med utkast til avtale om reklame på kommunale anlegg. Dette er en nyttig 
og nødvendig formalisering av avtale mellom de idrettslag som har reklame på kommunal 
eiendom, SIR og Sandnes kommune. Arbeidet har vært satt på vent i 2019 på grunn av 
kapasitetsproblemer, men vi tar sikte på å fortsette arbeidet i 2020. 
 
Folkepulsen:  
Folkepulsen er et samarbeidsprosjekt mellom Idrettsrådet, Sandnes kommune og Rogaland 
Idrettskrets. Deler av tilskuddsmidlene tildeles fra Idrettsforbundet gjennom ordningen 
«Inkludering i idrettslag». Folkepulsen skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen 
gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag. Arbeidet har 3 målgrupper: Innvandrere, 
funksjonshemmede og inaktive voksne. 
 
Sandnes Idrettsråd har sammen med samarbeidspartene behandlet 13 søknader fra 
idrettslag i kommunen, og delt ut Folkepuls-midler til 10 prosjekter:  
 

 Lura IL har fått tilskudd til 3 prosjekter.  

- Venninne-innebandy for personer med innvandrerbakgrunn – kr. 70 000,- 

- Internasjonal dag – kr. 50 000 

- Allidrett for personer med nedsatt funksjonsevne – kr. 30 000 

 Sandnes Tennisklubb  

Introduksjon av tennis til flyktninger – kr. 10 000.  

 Lura Karateklubb.  

Ukentlig tilrettelagt karatetilbud for målgruppene. 2 parti – kr. 100 000.  

 Hommersåk IBK.  

Gratis innebandycamp. i høst- og vinterferien – kr. 20 000  

 Sandnes IBK 

Nytt super innebandytilbud for personer med nedsatt funksjonsevne – kr. 20 000 

 Sandnes IL -Friidrett.  

Styrke friidrettstilbudet for personer med annen kulturell bakgrunn 

og for personer med funksjonsnedsettelse – samlet kr. 120 000 

 Sandnes bowlingklubb. 

Ukentlig bowlingtilbud for inaktive – kr. 25 000. 

 

 Det ble i 2018/2019 satt av 90 000 kroner til et SMIL-prosjekt i regi Lura IL. 30 000 

ble brukt til forprosjekt våren 2019, og resterende ble brukt høsten 2019. Prosjektet 

besto i å invitere barn ved Porsholen Skole fra 4. tom 7. klasse til leksehjelp, en liten 

matbit og påfølgende introduksjon i innebandy, karate, dans, styrketrening og basket. 

Lokale AktivitetsMidler (LAM)  
LAM-midlene blir tildelt innenfor rammer trukket opp av kulturdepartementet og 
idrettsforbundet. Målene for tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i 
medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er 
lagenes primæraktiviteter som skal støttes.  
 
Sandnes Idrettsråd fordelte i 2019 kr.6.079.392,- til idretten i Sandnes. Ved inngangen til 
2019 var det 20.436 registrerte medlemmer fordelt på 62 idrettslag i Sandnes.  
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Idrettsrådets årsmøte i 2004 vedtok en fordelingsmodell som idrettsrådet har fulgt så langt de 
nasjonale retningslinjene tillater. Tildelingen i 2019 har tatt utgangspunkt i:  
 
Alle lag med medlemmer i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år tildeles midler. Minimums- 
tilskudd er kr. 10.000,-. Fordelingen mellom ungdom/barn er 2/3 til ungdom og 1/3 til barn. 
For fleridrettslag benyttes sum av medlemskap i undergruppene som utgangspunkt for 
beregning av hodetilskudd. Idrettsrådet har lagt til grunn rapportert medlemstall ved 
årsskiftet.  
 
15% av samlet tilskudd er benyttet til spesielle tiltak i lagene, og tildelt særskilt av 
Idrettsrådet. Klubbene tildeles kr. 10.000 pr. idrettsskole. Øvrige midler blir fordelt etter 
søknad. Eksempler på tiltak er revitalisering av grupper, stimuleringsmidler og nye 
aktivitetstilbud. Midlene skal brukes til aktivitet og ikke til utstyr.  
 
SIR Årsmøte 2019 vedtok enstemmig å yte et tilskudd (fra 15 % potten) på kr.3.000,- til alle 
klubber som møtte på årsmøtet. 
 
Muligheten til å søke om midler fra 15 %-potten til spesielle tiltak i lagene ble gjort kjent via 
idrettsrådet sin facebook-side og ved epost til samtlige idrettslag. Idrettsrådet mottok 18 gode 
søknader til søknadsfristen 23.09.19. Søknadsbeløp var totalt kr.1.540.000,-, mens beløpet 
til fordeling etter søknad var kr.851 000,-. 
 
Følgende søknader ble vurdert:  
1 Sandnes Sportsdrillklubb, Søkt beløp:36.000,-,  Tildelt 12.000,- 
2 Lura Karateklubb, Søkt beløp: 45.000,- Tildelt: 35.000,- 
3 Sandved Turn, Søkt beløp: 10.000,-, Tildelt: 10.000,- 
4 Sandnes Golfklubb, Søkt beløp: 60.000,-, Tildelt: 30.000,- 
5 Riska HK, Søkt beløp: 7.000,-, Tildelt: 5.000,- 
6 Aspervika trim og turn, Søkt beløp: 46.000,-, Tildelt: 25.000,- 
7 Sandnes Skiskytterlag, Søkt beløp: 15.000,-, Tildelt: 15.000,- 
8 Sandnes Ulf, Søkt beløp: 95.000,-, Tildelt: 60.000,- 
9 Sandnes Atletklubb, Søkt beløp: 40.000,-, Tildelt: 20.000,- 
10 SANDNES IL Orientering, Søkt beløp: 60.000,-, Tildelt: 30.000,- 
11 Sandnes Volleyballklubb, Søkt beløp: 80.000,-, Tildelt: 40.000,- 
12 Lura IL, Søkt beløp: 90.000,-, Tildelt kr.50.000,-  
13 Friidrettsgruppen i Sandnes IL, Søkt beløp: 145.000,-, Tildelt: 90.000,- 
14 Sandnes Svømme og Livredningsklubb, Søkt beløp: 250.000,-, Tildelt: 120.000,- 
15 Sandnes Håndballklubb,  
a) Søkt beløp: 60.000,-, Tildelt: 30.000,- 
b) Søkt beløp: 40.000,-  , Tildelt: 20.000,- 
16 Sandnes Innebandy, 40.000,- Tildelt: 30.000,- til oppstart.  
17.Sandnes Turnforening, søkt beløp: 150.000,-, Tildelt: 100.000,- 
18. Austrått IL, avd. Fotball, Søkt beløp: 300.000,-, Tildelt : 139.000,- 
 

Tildeling av treningstid i Sandneshallen 
Etter forslag fra Folkehallene er det lagt opp til justerte rutiner for tildeling av treningstider i 
Sandneshallen: 
 

1. Alle idrettslag sender søknadsskjema om treningstid til Sandneshallen innen fristen 1. 
mai.  

2. Sandnes Idrettsråd og leder Sandneshallen går gjennom alle søknadene og blir enige 
om tildeling ihht. til felles kriterier. 
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3. Leder Sandneshallen sender melding til klubbene om aktuell tildeling. 
4. Sandnes Idrettsråd og leder Sandneshallen har så et fellesmøte med klubbene som 

har søkt treningstid og går gjennom tildelingen 
5. Etter møtet gjennomføres en ny gjennomgang av innspill fra lagene og ser på 

muligheter for å imøtekomme ønskede endringer. 
 
Samarbeid med lagene 
Den primære kontakten med lagene i Sandnes har vært gjennom enkeltsaker som har berørt 
det enkelte idrettslag. Idrettsrådet har ikke hatt kapasitet til oppsøkende virksomhet. 

 
Informasjonsarbeidet 
Sandnes Idrettsråd ønsker å bli enda flinkere på å formidle relevant informasjon til idrettslag i 
Sandnes, men innser at dette ble mangelfullt i 2019. Vår hjemmeside-løsning ble tatt ned 
31.12.19, og Idrettsforbundet la til rette for en ny løsning. Vi tar sikte på at denne skal bli bra i 
løpet av 2020.  
Idrettsrådets facebook-side er en nyttig kanal for informasjon med over 135 følgere som liker, 
deler og kommenterer. Vi håper enda flere idrettslag i fremtiden vil følge og bruke facebook-
siden til Sandnes Idrettsråd. 
 
 

Representasjon 2019 
 

Arrangement/aktivitet Navn 

Tildeling treningstider i kommunale 
haller og Sandneshallen 

Siv Janne Aarrestad og Hilde Moss 
Thorsen 

Kontakt med Sandnes kommune i 
tilskuddssaker 

Bjarte Slettebø, Paul Hetland, Kristin 
Auestad og Odd B. Thorsen 

LAM tildeling Bjarte Slettebø, Paul Hetland, Kristin 
Auestad og Odd B. Thorsen 

Folkepulsen Paul Hetland og Bjarte Slettebø 

Frå november: Siv Janne Aarrestad og 
Kåre Strand 

Komitemedlem Rogaland Idrettskrets 
innsatspokal til fylkets beste 
idrettsutøver for året 2016 

Odd Bjarne Thorsen 

17. mai komiteen Odd Bjarne Thorsen 

IR-konferanse Rogaland 
idrettskrets 

Kåre Strand, Paul Hetland, Bjarte 
Slettebø og Odd B. Thorsen 

Idrettsrådskonferanse NIF Odd B. Thorsen, Siv Janne Aarrestad 
og Kåre Strand 
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Idrettsrådets oppgaver for 2020 - Arbeidsprogram 
 
Idrettsrådets oppgaver er samlet tilrettelegging for idrettslagene i kommunen. Vi skal også 
ivareta et perspektiv for fysisk aktivitet som i enkelte saker strekker seg lenger enn 
tilrettelegging for idrettslagene.  
 
Sandnes idrettsråd vil arbeide for mest mulig idrett for pengene. I dette arbeidet vil vi legge vekt 
på å fremme bredde og variasjon. 

 
Arbeidsmål for Sandnes Idrettsråd 2020 
 
Organisasjon 

- bedre struktur for samarbeid og oppfølging av idrettslagene 

- etterstrebe riktig kunnskap i styret (opplæring) 

- fortsette arbeidet med å være et godt bindeledd mellom kommune - idrettsråd - 

idrettslag.  

 

Utvikling av idrettsanlegg/bruk av idrettsanlegg 

- Målrettet arbeid sammen med idrettslagene for å få realisert anlegg på prioritert 

anleggsliste  

- Arbeide for avsetting av tilstrekkelig areal til idrettsformål i kommuneplanen for 

Sandnes 

- Arbeide for at kommunale idrettsanlegg i størst mulig grad også er tilgjengelige i 

helger og skoleferier 

- Arbeide for økte driftstilskudd til lagene og økte drifts-/investeringstilskudd til egne 

anlegg 

- Arbeide for at det avsettes midler også til mindre idrettsprosjekter/nærmiljøanlegg, 

slik at anlegg bygges jevnlig ved siden av de store investeringene i idrettsanlegg 

- Sikre at skolenes uteområder ivaretar mulighet for idrett ved rehabilitering/nybygging 

- Arbeide for at idretten er representert i styrings-/prosjektgrupper knyttet til 

anleggsutbygging 

Informasjon 
- videreutvikle hjemmeside og facebook-side 

- møtereferat og møteplan på internett  

- e-post adresser slik at klubber kan enkelt kommunisere med rådet 

Samarbeid med Sandnes kommune 
- sette oss inn i kommunens prosesser for å kunne påvirke til rett tidspunkt 

- prioritere på vegne av klubber i kommunen 

- aktive i arealplanlegging  

 

Samarbeid med Idrettskretsen og andre idrettsråd 

- delta i idrettskretsens fellestiltak så langt det er mulig 

- samarbeide med andre idrettsråd om felles utfordringer. Her vil sone-samarbeidet på 

Nord-Jæren være sentralt 
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- Sikre at skolenes uteområder ivaretar mulighet for idrett ved rehabilitering/nybygging 

- Arbeide for at idretten er representert i styrings-/prosjektgrupper knyttet til 

anleggsutbygging 

Informasjon 
- videreutvikle hjemmeside og facebook-side 

- møtereferat og møteplan på internett  

- e-post adresser slik at klubber kan enkelt kommunisere med rådet 

Samarbeid med Sandnes kommune 
- sette oss inn i kommunens prosesser for å kunne påvirke til rett tidspunkt 

- prioritere på vegne av klubber i kommunen 

- aktive i arealplanlegging  

 

Samarbeid med Idrettskretsen og andre idrettsråd 

- delta i idrettskretsens fellestiltak så langt det er mulig 

- samarbeide med andre idrettsråd om felles utfordringer. Her vil sone-samarbeidet på 

Nord-Jæren være sentralt 

 



  
 

11 
 

  



  
 

12 
 

 


