
 

  

1 

  

 

 

Å RSMELDING 2019 

 

Styrets beretning 2018 
 
 
§ 1 (Formål) 
Moss idrettsråd er et fellesorgan for all idrett i kommunen som er organisert i Norges 
idrettsforbund gjennom idrettskretsen. Formålet er å arbeide for best mulige forhold for 
idretten, herunder samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter 
og mellom lagene og idrettskretsen. 
 
 
Etter årsmøtet i Moss idrettsråd 14. mars 2019 har styret følgende sammensetning. 
 
 

 
Styrets sammensetning: 

 
Styreleder  Kari Bunes, Moss Badmintonklubb 
Nestleder  Eystein Simonsen, SK Sprint-Jeløy 
Styremedlemmer Steinar Håkonsen, Moss Pistolklubb 
   Terje Willum Jacobsen, Moss IL 
   Lisa Marie Johansen, Moss Kajakklubb 
   Nils Petter Nilsen, Bedriftsidretten 
Varamedlemmer John Rusvik Johansen, Moss atletklubb 
   André Nilsen, FK Eika 
   Kjell Halvorsen, Bedriftsidretten 
 
 

Valgkomiteen har bestått av Cathrine Solbakken, Moss roklubb, Arve Hansen, Krapfoss 

Sportsskytter Club og Ove Solbakken, Moss og omegn boccia og teppecurlingklubb.  

 

Det er 48 idrettslag tilsluttet Moss idrettsråd. 

 
 
Styrets arbeid 

Arbeidsoppgavene i Moss idrettsråd har tiltatt det siste året, hvilket i hovedsak forklares ved 

igangsatte prosesser angående; sammenslutning av idrettsrådene i Moss og Rygge, Nye 

Moss, Frivillighetens Hus, Byjubileet, moderniseringsprosess i Norges Idrettsforbund, 

fylkessammenslutning, anlegg og Frivillighetsforum, Idrettsrådet har i perioden 01.01 - 

31.12.2019 hatt administrativ ressurs i circa 40% stilling som har bidratt i utvalgte aktiviteter. 

I tillegg ble det i samarbeid med Rygge idrettsråd, inngått en engasjementsavtale med en  
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ekstern ressurs i forbindelse med sammenslutningen av idrettsrådene i Moss og Rygge. 

Øvrige arbeidsoppgaver har vært fordelt mellom styrets medlemmer.  

 

Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter og protokollført 39 saker.  

 
Økonomi 
Etter styrets oppfatning viser regnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen i 

regnskapsåret og stillingen pr 31.12.19. 

 

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. De totale driftsinntekter var i 2019 

på kr 278 470. Budsjettet for 2019, vedtatt på årsmøtet, hadde et negativt driftsresultat på  

kr 153 371. Det regnskapsmessige negative driftsresultatet ble på kr 165 709.  

 

Idrettsrådets inntekter skriver seg i hovedsak fra tilskudd fra Moss Kommune, 

medlemskontingenter, reklameinntekter. Posten «Tivoli-inntekter» har et negativt avvik på kr 

28 000, noe som forklares ved at det ikke ble avholdt Tivoli på grunn av store snømengder. 

 

Inntekter og kostnader forbundet med GLOV-midler har et positivt avvik på totalt kr. 15 000 i 

forhold til budsjettet. Det forklares ved at deler av GLOV-midlene ikke ble fordelt ut i 

desember. Dette vil først skje i 2020. 

 

Moss idrettsråd engasjerte en person i ca. 40% stilling i 2019 for å ivareta en del 

administrative oppgaver for styret. Resultat personalkostnader inkludert styrehonorar og 

honorar prosjekter ble kr 227 922. Budsjettet var på kr 197 971. 

 

Posten «Honorar prosjekter» har et negativt avvik på kr 33 610 i forhold til budsjett. Dette 

forklares ved økt møteaktivitet på dagtid i forhold til anlegg og nye Moss kommune.  

 

Kostnaden for «Prosjekter» har et positivt avvik på kr 10 000, hvilket forklares ved redusert 

behov for ekstern bistand i forbindelse med sammenslutningen av idrettsrådene i Moss og 

Rygge. 

 

Andre avvik av positiv eller negativ innvirkning er av mindre karakter. 

 

Idrettsrådet har plassert sine midler i bank og disse utgjorde ved årets inngang kr 578 850. 

Ved årets utgang er verdien kr 479 944. Egenkapitalen ved årets utgang er kr 378 697, noe 

styret anser som tilfredsstillende. 

 

Lokale aktivitetsmidler til Moss hadde en økning sammenlignet med 2018 og var på  

kr. 2.238 796 i 2019. Disse midlene utdeles til lag med medlemmer i årsklassene 6 – 19 år. 

Fordelingen ble foretatt i henhold til NIFs anbefalinger og de kriterier Moss idrettsråd har satt.  

 

Samarbeid med andre idrettsråd i regionen og Østfold idrettskrets 

Rygge og Moss idrettsråd samarbeider om Einar Aas prisen. Prisen deles ut i forbindelse 

med kommunal hedersfest i regi av Moss Kommune.  

 

Etter årsmøtets tilslutning den 16.mars 2018 er det nedlagt et godt stykke arbeid for å 
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inkludere idrettslagene i sammenslutningsprosessen i begge kommuner.  

 

Østfold idrettskrets var representert ved årsmøte og deltok på fagseminaret i forkant. 

 

I forbindelse med pågående prosess knyttet til fylkessammenslutning og 

moderniseringsprosess i Norges Idrettsforbund har det vært aktiv dialog med øvrige 

idrettsråd i fylket. 

 
Einar Aas-prisen 

Juryen har foruten representanter fra idrettsrådene i Rygge og Moss, bestått av Einar Aas og 

Knut-Eigil Nesselquist. Prisen ble utdelt i forbindelse med Kommunal Hedersfest den 25. 

januar 2019.b Prisen ble tildelt langrennsløperen Jørgen Lippert fra Råde, og stiller for 

Trøsken IL. Det ble samtidig opprettet en spesialpris for Moss badmintonklubb som vant 

toppserien i 2018. Denne ble også delt ut på hedersfesten 25. januar. 

I forbindelse med sammenslåingen av kommunene, samt sammenslåingen av idrettsrådene, 

ble kommunens hedersfest lagt til 5. desember 2019. Den aller siste Einar Aas-prisen gikk til 

sprinteren Linn Oppegaard fra Moss IL. Prisen legges etter det ned i samråd med Einar Aas 

selv.  

 
Tour of Norway 

Moss idrettsråd deltok i planlegging og gjennomføring av Ladies Tour of Norway. Sykkelrittet 

er en nasjonal, populær hendelse lokalt rundt omkring i Norge der rittet tar veien. I Moss har 

kommunen, Moss Cycle Klub og Moss idrettsråd gjort dette til en årviss hendelse og trukket 

tusenvis av mossinger til sentrum. Takk til lagene som stilte, og flott at så mange barn deltok 

i det lokale barnerittet. 

 
Dialog med lag og kommune 

Samarbeidet med kommunen, både det administrative og det politiske fungerer godt. Det har 

vært flere møter i forbindelse med ulike arrangementer, anlegg og enkeltsaker.  

 
Aktivitets- og idrettsdagen 

I underkant av halvparten av byen idrettslag og foreninger viste frem og presenterte sin idrett 

og fritidsaktivitet. Mellom 300 og 400 barn besøkte arrangementet som var godt markedsført 

i forkant. Aktivitetsdagen i jubileumsåret 2020 er satt til lørdag 05. september.  

 

Kurs og konferanser  

Moss idrettsråd har videreformidlet invitasjoner til kurs og konferanser til idrettslagene både 

via mail, FB og nettsider. Det har ikke vært avholdt kurs/konferanser i regi av MIR.  

Styreleder har deltatt på konferanser og møter i regi av Nye Moss kommune, Østfold 

Fylkeskommune, forbundet og idrettskretsen. Styrets leder deltar i styringsgruppen for 

Byjubileumskomiteen og vannsportfestivaluka. På anleggssiden har det også vært stor 

aktivitet i 2019:  

• Anleggsmøte NIF på Ullevål stadion i mai 

• Møte med fylkeskommunen vedr. Viken og etterslep spillemidler i juni. 

• Møte fylkeskommunen nye regler spillemidler fra 01.07.2019 i juni 

• 3 møter i Viken anleggskomite 
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Møte med fylkespolitikerne vedr. nye overgangsregler i Viken for Østfold 1. juni. 
 
Møter med Rygge idrettsråd for oversikt anlegg i begge kommuner. 
 

Frivillighetens Hus 

MIR har kontor i Frivillighetens Hus, på Høienhald i Moss og er representert i et husstyre. 

Det går med en del tid til praktiske saker og gjøremål i Frivillighetens Hus.  

 

Frivillighetsforum 
Vi deltar i forumet sammen med Moss kommune og andre frivillige organisasjoner. 
Frivillighetsforumet har som hovedmål og samordne og videreutvikle frivillig aktivitet. 
Videre å legge til rette for god dialog og en møteplass som sikrer gjensidig informasjon fra 
kommunen og frivillig sektor på samme vilkår. Forumet skal også drøfte felles 
problemstillinger og foreslå, utarbeide og bidra til gjennomføring av aktuelle tiltak. I 2019 har 
det vært i samarbeid med Rygge kommune.  
 
Anlegg 
Moss idrettsråd har bistått lagene med følgende: 

 

- Roklubben – kloakkrenseanlegg på Rosnes – forarbeid til søknad påbygg 

klubbhus. 

- OK Moss – rehabiliteringssøknad av garderober. 

- Kråkene Moss – formøte i forbindelse med tak over utebanen på Ørejordet. 

 

Arbeider videre med ny turnhall med kommunen og fylket. 

 

Fylket har bevilget 4 millioner kr til et større idrettsanlegg i Mosseregionen som må 

godkjennes som et interkommunalt anlegg og ha regionale funksjoner. 

 

Kommunikasjon 

Moss idrettsråd har gjennom året benyttet sin hjemmeside til informasjon ut til lagene i byen. 

Hjemmesiden fant du under adressen https://mossir.klubb.nif.no 

Moss idrettsråd er også på Facebook og benyttes ofte til å kommunisere med lag og 

publikum ellers. Adressen er https://www.facebook.com/MossIdrettsrad. 

Moss idrettsråd har ellers hatt mest kommunikasjon med lagene på sin epost-adresse 

post@mossidrettsrad.com. 

 

 

 

 

 

https://mossir.klubb.nif.no/
https://www.facebook.com/MossIdrettsrad
mailto:post@mossidrettsrad.com
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