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Til idrettslagene tilsluttet Moss idrettsråd 
 
 
 
 
 

Innkalling til seminar og årsmøte 2021 
 
Det innkalles til årsmøte i Moss idrettsråd torsdag 10. juni kl. 18-20 
 
 
Sakspapirer sendes pr e-post til oppgitt kontaktinfo fra idrettslagene. 
 
 
 
 
Styret besluttet høsten 2020 å igangsette en prosess med mål om å utarbeide en 
strategisk plattform for den organiserte idretten som er tilsluttet Moss idrettsråd. En 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere idrettslag, sammen med et 
antall av styrets medlemmer har laget en skisse til plattform som legges frem til 
behandling i årsmøtet.  
 
 
18:00-18:10 Velkommen og innledning ved Moss idrettsråd 
 
18:10-18:40 Arbeidsgruppen gir en orientering om strategisk plattform 
 
18:40-19:00 Representant v/ Viken idrettskrets, Hilde Stokke 

- Folkehelse, samarbeid idrett – skole; aktive lokalsamfunn 
- Anleggspolitikk, nærmiljøanlegg 

 
19:00-20:00 Årsmøte Moss idrettsråd 2021 
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Sakliste 
 

Årsmøte i Moss idrettsråd 2021 

 
1.   Åpning ved styrets leder 

2.   Valg av dirigent, sekretær og to prokurenter 

3.   Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden 

4.   Godkjenne de fremmøtte representantene 

5.   Behandle årsmeldingen 2020 

6.   Behandle regnskapet 2020 og kontrollutvalgets beretning 

7.   Behandle innkomne forslag 

- Honorar til kontrollutvalg og instruks for kontrollutvalg  
- Lokale aktivitetsmidler 2021 

8.   Strategisk plattform og arbeidsprogram 2021 

9.      Budsjett 2021 

10. Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen 

11. Valg av representanter til idrettstinget 

12. Valg av medlemmer til kontrollutvalg 

13. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret 
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Instruks for Kontrollutvalg 
 

Forslagsstiller: Styret i Moss idrettsråd 

 

På Idrettstinget 2021 ble det vedtatt en instruks for Kontrollutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF). Det 
ble også foretatt noen endringer i Kontrollutvalgets oppgaver. Dette for å tydeliggjøre 
Kontrollutvalgets rolle.  

 

Styret i Moss idrettsråd ber om årsmøtets tilslutning til at det utarbeides en instruks for 
Kontrollutvalget i Moss idrettsråd med bakgrunn i malen til NIF og at denne tas opp til behandling i 
neste årsmøte. 

 

 

 

Moss 3. juni 2021 

Styret i Moss idrettsråd 
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Honorar til Kontrollutvalget 
 

Forslagsstiller: Styret i Moss idrettsråd 

 

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt at alle idrettslag skal ha et kontrollutvalg som skal bestå av minst 
2 medlemmer og et varamedlem.  Dette kravet gjelder uavhengig av om idrettslaget har engasjert 
revisor eller ikke. Samtidig bortfalt kravet til å ha 2 valgte revisorer.  

Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov § 2-12: 

 

Kontrollutvalget skal:  

a) Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,  

b) ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at 
dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,  

c) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta regnskapsrevisjon. 
 

Kontrollutvalget skal også ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

Kontrollutvalget rapporterer til årsmøte og skal overfor årsmøte fremlegge Kontrollutvalgets 
beretning. 

Styret i Moss idrettsråd foreslår overfor årsmøtet å innføre et honorar til Kontrollutvalgets 
medlemmer.  

Kontrollutvalgets leder:  kr 3.000 

Øvrige medlemmer:  kr 2.000 

 

 

Moss 3. juni 2021 

Styret i Moss idrettsråd 
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Forslagsstiller: Styret i idrettsrådet

Tildelingskriterier for årets fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 

Norges idrettsforbund (NIF) mottar årlig Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet 
(KUD). Disse midlene går i sin helhet til idrettslag. Det er idrettsrådene i hver kommune som 
fordeler midlene. Midlene skal benyttes til idrettslagenes arbeid for barn og/eller ungdom 6-19 år.  

Nytt fra 2020 
Det er nå et tydeligere skille på retningslinjer, krav og anbefalinger som idrettsrådene må forholde 
seg til ved fordeling av LAM. Idrettsrådene må følge KUDs retningslinjer og NIFs krav. Idrettsrådene 
oppfordres til å følge NIFs anbefalinger.  

Idrettsrådene må ha egne tildelingskriterier fastsatt på idrettsrådets årsmøte. Det holder ikke å 
henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.   

Retningslinjer, krav og anbefalinger  
KUDs retningslinjer som idrettsrådene må følge: 

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og
driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende
personlige medlemmer.

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal
idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis
tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3
av midlene tilfaller hver målgruppe.

e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til
administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

f) Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere
med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i
organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

g) Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer
eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

h) Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger
til grunn for fordelingen.

NIFs krav som idrettsrådene må følge: 

• Idrettsrådet må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og
anbefalinger, samt lokale forhold. Idrettsrådet må ha egne tildelingskriterier slik at
idrettslagene og idrettskretsen kan forstå fordelingen. Det holder ikke å henvise til KUDs
retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.



• Tildelingskriteriene lokalt må fastsettes gjennom idrettsrådets årsmøte. Dersom
tildelingskriteriene må endres etter årsmøtet, må enten årsmøtet ha gitt fullmakt til at styret
foretar endringer, eller det må avholdes ekstraordinært årsmøtet.

• Idrettsrådets fordeling må foretas etter 15. august og før 15. november 2020. Hvis
fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til den nasjonale potten
som fordeles i 2021.

• Minste beløp til fordeling skal være 1000 kroner pr. idrettslag som har aktivitet for barn
og/eller ungdom. Idrettsrådet skal fordele pengene i hele kroner.

• Idrettsråd skal ikke kutte i tildelingen til idrettslag som har medlemmer fra en annen
kommune, dersom de bor i nærheten av idrettslaget og har dette idrettslaget som naturlig
tilholdssted. Dersom idrettsråd møter andre problemstillinger seg imellom, krever NIF at de
respektive idrettsrådene i fellesskap finner gode og praktiske løsninger.

• Idrettslag som ikke har aktivitet for barn og ungdom, skal ikke ha midler, selv om de
gjennomfører rekrutteringstiltak rettet mot barn og ungdom.

• Idrettsrådene skal ikke tildele midler til lag og foreninger som bruker idrett for å fremme
sekundære formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere.

NIFs anbefalinger: 

• NIF anbefaler å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen.
o Kvaliteten på aktivitetstallene kan variere. Medlemstallene mer entydige.

Idrettsrådet kan heller vurdere å benytte en ekstra vekting på tallgrunnlaget til
idrettslag som organiserer flere idretter (fleridrettslag), for på den måten å belønne
at de tilrettelegger for flere idretter. NIF er i prosess med å omdefinere
aktivitetstallene, så på sikt kan aktivitetstallene bli mer riktig å benytte. Dette vil
tidligst være aktuelt fra 2021.

• NIF anbefaler at ungdom skal prioriteres høyere enn barn. F. eks at 1/3 av totalbeløpet som
idrettsrådet har til rådighet, fordeles basert på antall barn, og 2/3 av totalbeløpet fordeles
basert på antall ungdom.

• Ordningen skal ikke påføre lagene ekstra byråkrati utover det som er nødvendig for å
oppfylle de vedtak som er fattet av styret og årsmøtet i idrettsrådet. NIF anbefaler ikke
søknadsordning for idrettslag. Dersom idrettsrådet likevel har dette, anbefaler NIF en enkel
ordning.

Foruten å følge KUDs retningslinjer og NIFs krav, vil Moss idrettsråd følge NIFs anbefalinger ved årets 
fordeling. MIR benytter avansert fordelingsmodell: Etter at minst 1/3 er fordelt til barn og minst 1/3 
er fordelt til ungdom, fordeles den siste delen basert på antallet i aldersgruppen 13-19 år.  

Moss idrettsråd 

3. juni 2021
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Vi innleder med idrettsrådets formål og 

arbeidsoppgaver beskrevet i loven 

 

§ 1 Formål 

Moss idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Moss kommune. Idrettsrådet 

skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale 

myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

 

§ 3 Arbeidsoppgaver 

(1)       Idrettsrådet skal: 

a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet 

b) Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene 

c) Dokumentere og synliggjøre idrettens verdier, lokale omfang, samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram 

d) Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 

virke 

(2)       Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på 

lokalt nivå. 

(3)       Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet. 

 

Norges idrettsforbund har utarbeidet og vedtatt handlingsdokumenter for 2019-2023: 

 

- IDRETTEN VIL! Langtidsplan for norsk idrett 

- IDRETTEN SKAL! Flere og bedre anlegg 

 

 

Strategisk plattform 
I løpet av det siste året har en arbeidsgruppe nedsatt av styret, utarbeidet et utkast til en 
strategisk plattform for den organiserte idretten i Moss kommune. Arbeidsgruppen består av 
Vidar Kallevik, styreleder Moss Roklubb, Geir Hagnes, styreleder Moss Fotballklubb, Morten 
Grønli, Lisa Marie Johansen, Kari Bunes og sekretær for arbeidsgruppen er Beate Knutsen, 
alle Moss idrettsråd. 
 
Norges idrettsforbunds handlingsdokumenter, idrettsrådets formål og hovedoppgaver samt 
kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv danner grunnlaget for 
plattformen.  
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Visjon: 
En stolt, inkluderende og fremtidsrettet idrettskommune 
 
Verdier: 
Glede, fellesskap, mestring, utvikling 
 
Mål: 

1. Idrettslagene samarbeider i utstrakt grad om felles utfordringer innen 2022 
2. Full åpenhet om treningsfasiliteter og kommunens direkte og indirekte økonomiske 

støtte til idrettslagene innen 2022 
3. Årlig arrangere minst ett mesterskap og en festival (nasjonal/ internasjonal deltakelse) 
4. Tilrettelegge for at aktive, uorganiserte utøvere blir en del av fellesskapet innen 2023 
5. Øke antall aktive medlemmer med 30 prosent innen 2025 
6. Årlig hedre utøvere og ildsjeler innenfor idretten 
7. Økonomi for å delta i organisert idrett er en betydelig mindre barriere innen 2025 
8. Idretten, ved lagene og idrettsrådet skal sikres en kommunal økonomisk støtte fra 

2022 på nivå med landets 10 beste kommuner, inntil gapet for; 
a. Anlegg 
b. Deltakelse i idretten 
c. Idrettens resultater er oppnådd, - senest innen 2030 

 
  
 

Aktivitets- og idrettsdag 
Lørdag 28. august blir det aktivitet- og idrettsdag i Nesparken og Mossehallen. 
Arrangementet er klokken 11:00-15:00. Styret i MIR sammen med idrettslagene har en 
sentral oppgave i å markedsføre arrangementet for byens befolkning. 
 
 
 

Kommunen og de politiske partier 
Møter med kommunen og de politiske partier er sentralt i idrettsrådets arbeid. Dialogen med 
kommunen er god og idrettslagene oppfordres til å kontakte idrettsrådet dersom det er 
konkrete saker de ønsker bistand med, spesielt med tanke på anlegg. 
 
Styret og/eller ansattressurs er representert i arbeidsgruppe om ny frivillighetsstrategi i Moss 
kommune, i arbeidsgruppa for Ladies tour of Norway og i Frivillighetsforum. 
 
 

Anlegg  
Idrettsrådet har god kompetanse innenfor idrettsanlegg og bistår idrettslagene i dette. Styrets 
representant har møter med andre ressurser på området i de nærliggende idrettsrådene i 
regionen. Idrettsrådet bidrar blant annet med søknadsskriving og deltar i møter med 
kommunen.   
 
Vi har i samarbeid med Moss kommune begynt arbeidet med å kartlegge fremtidige områder 
avsatt til idrettsformål. 
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Dialog og samarbeid med 

idrettslagene tilsluttet MIR 
Ca 75 idrettslag er medlemmer i idrettsrådet. Et utvalg av disse er til enhver tid representert i 
styret i MIR.  
 
Dialog med idrettslagene er en sentral oppgave. Styret i MIR har god oversikt over hvilke 
oppgaver og aktiviteter som er av betydning for idrettslagene i Moss gjennom rapporteringen 
idrettslagene foretar i forbindelse med søknad om Lokale Aktivitetsmidler (LAM).   
 
Styret gjennomfører enkeltmøter med idrettslagene og inviterer til fagseminar i forbindelse 
med årsmøtet. Samtidig oppfordres lagene til å ta kontakt med MIR ved behov for 
informasjon om konkrete saker eller et ønske om mer generell informasjon i forhold til idrett i 
Mosseregionen. 
 
 
 

LAM- og Glov-midler 
Årlig fordeler styret i MIR midler til idrettslagene. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en 
tilskuddsordning fra Kulturdepartementet og er en grunnstøtte som skal bidra til økt 
idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet blant barn og unge i lokale lag og foreninger.  
 
Glov er inntekter knyttet til reklameskiltene i Mossehallen. Idrettsrådet får kommunens andel 
av inntektene og fordeler til idretten.  
 
 
 

Deltakelse på konferanser og møter 
I løpet av året deltar styrets representanter på ulike møter og konferanser som avholdes i 
regi av Viken idrettskrets eller av andre aktører som belyser tema av interesse for MIR. 
 
 
 

Idrettspris 
Einar Aas-prisen ble lagt ned i 2019. En arbeidsgruppe bestående av et antall av styrets 
medlemmer har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nye idrettspriser. Arbeidet forventes 
avsluttet senest innen utgangen av 2021. 
 
 
 

Frivillighetens Hus 
Moss idrettsråd har kontor i Frivillighetens Hus. Dette huset rommer det frivillige 
organisasjonslivet og noen kommunalt ansatte i Moss. Møte- og konferanserom fasiliteter er 
disponibelt for utlån/utleie. 
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MIR har til utlån for alle idrettslagene en hjertestarter og et større telt som er enkelt både å 
sette opp og ta ned. Send mail til post@mossidrettsrad.com for spørsmål om utlån. 
 
 

Ressurser 
 
MIR har engasjert administrasjonssekretær i perioden 01.01.21 til 31.12.21. 
Arbeidsoppgavene har de siste årene økt og den administrative ressursen ivaretar daglige 
aktiviteter og er styrets sekretær.  
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Navn Budsjett 2021 Resultat 2020

DRIFTSINNTEKTER

Utleie møtelokale -kr                            -kr                

Diverse inntekter -kr                            -kr                

Tilskudd Moss Kommune 230 000,00kr              230 000,00kr  

Tilskudd Viken idrettskrets 5 000,00kr                   20 000,00kr    

Årskontingenter -kr                            -kr                

Tivoli-inntekter -kr                            -kr                

Glov reklameinntekter 60 000,00kr                67 010,00kr    

SUM DRIFTSINNTEKTER 295 000,00kr              317 010,00kr  

DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader

Lønn til ansatt 113 300,00kr              108 463,31kr  

Feriepenger beregnet 13 600,00kr                13 015,16kr    

AGA av påløpte Feriepenger 2 000,00kr                   1 835,20kr      

Styrehonorar 24 000,00kr                22 000,00kr    

Honorar prosjekter styrets medl. 29 000,00kr                26 358,75kr    

AGA av lønn 16 000,00kr                14 433,33kr    

Yrkesskadeforsikring 350,00kr                      311,00kr          

Sum personalkostnader 197 900,00kr              186 416,75kr  

Andre driftskostnader

Leie lokaler 11 000,00kr                10 600,00kr    

Regnskapshonorar 13 000,00kr                16 453,00kr    

Aktivitetsdag 7 000,00kr                   -kr                

Kontorrekvisita 3 000,00kr                   -kr                

IKT 9 000,00kr                   16 109,71kr    

Møter 15 000,00kr                6 638,90kr      

Konferanser 2 500,00kr                   -kr                

Sos.samling -kr                            -kr                

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 2 500,00kr                   2 206,00kr      

Annonsering/reklame 5 000,00kr                   6 250,00kr      

Gaver/blomster 2 600,00kr                   3 243,00kr      

Idrettsprisen 60 000,00kr                -kr                

Prosjekter eksterne -kr                            875,00kr          

Jubileum -kr                            -kr                

Jubileumsgave til Moss kommune -kr                            3 875,00kr      

Forsikringspremier 319,00kr          

Bank og kortgebyrer 1 500,00kr                   1 359,00kr      

Renter leverandører -kr                            -kr                

Sum andre driftskostnader 132 100,00kr              67 928,61kr    

SUM DRIFTSKOSTNADER 330 000,00kr              254 345,36kr  

DRIFTSRESULTAT -35 000,00kr               62 664,64kr    



 
 

 
 

Bilag sak 10 og 12 
 
Valgkomiteens innstilling på tillitsvalgte i Moss idrettsråd 
 
Styret 
 
Leder   Kari Bunes   1 år 2022 Ikke på valg (Moss Badmintonklubb)
    
Nestleder Morten Grønli  2 år 2023 Gjenvalg  (HK Rygge) 
 
Terje Willum Jacobsen  2 år 2023 Gjenvalg (Moss idrettslag) 
Steinar Håkonsen   1 år 2022 Ikke på valg (Moss Pistolklubb)  
Lise Johansen    1 år 2022  Ikke på valg     (Moss Kajakklubb)  
Ole Petter Andersen   1 år  2022 Ikke på valg  (Øreåsen IL Innebandy) 
Heidi Mongstad      2 år  2023 Gjenvalg (Rygge IL Friidrett)  
Nils Petter Nilsen   1 år 2022 Gjenvalg (Bedriftsidretten) 
 
 
VARAMEDLEMMER 
John Rusvik Johansen   1 år 2022  Ikke på valg 1. vara (Moss Atletklubb) 
Alf Haugen    1 år 2022  Ikke på valg 2. vara (Rygge IL Turn) 
     
 
 
Kontrollkomiteen 
 
Atle Nyhuus, leder   1 år 2022 Gjenvalg (Rygge IL Turn) 
Anders Meyer, medlem  1 år  2022 Gjenvalg (Moss Taekwondo klubb) 
Jørn Bakken, varamedlem  1 år 2022 Gjenvalg (Moss Taekwondo klubb) 
 
 
 
Moss, 31.01.21 
 
Eystein Simonsen  Cathrine Solbakken   Gunnar Olsen 
Sign    Sign     Sign 
 
 



                  

                                                                                                                                             

Bilag sak 13 

 
Valg av valgkomite etter styrets 
innstilling 

 

 

Eystein Simonsen, leder  Sprint Jeløy   1 år (gjenvalg) 

Cathrine Solbakken   Moss Roklubb  1 år (gjenvalg) 

Gunnar Olsen    Rygge IL   1 år (gjenvalg) 

André Nilsen, varamedlem  FK Eika Krapfoss  1 år (gjenvalg) 
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