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Bilag sak 5, 6 og 7 

ÅRSMØTE 2022

MOSS IDRETTSRÅD 

Torsdag 16. juni 2022 
Kl. 18.00 

Sted: Frivillighetens hus, Byfogd 
Sandbergsgate 5, 1532 Moss 



2 

Til idrettslagene tilsluttet Moss idrettsråd 

Innkalling til seminar og årsmøte 2022 

Det innkalles til årsmøte i Moss idrettsråd torsdag 16. 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 Hilde Stokke fra Viken idrettskrets 
- Folkehelse
Christian Larsen fra Moss arbeiderparti
- Idretten i Moss og antidoping

19:00-20:00 Årsmøte Moss idrettsråd 2022 
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Sakliste 

Årsmøte i Moss idrettsråd 2022 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle beretning for idrettsrådet.
9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning,

kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for

anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
11. Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på

Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale
forhold

12. Behandle forslag og saker.
a) Avsette 5% av lokale aktivitetsmidler 2022 til drift av idrettsrådet

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2021/n
a-er-det-idrettsradenes-tur/

b) Instruks for kontrollutvalg
c) Endring av MIRs vedtekter

13. Vedta budsjett.
14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og to
varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem.
c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å

oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
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Forretningsorden 
 
1. Forhandlingene ledes av den valgte dirigent.  

2. Med unntak av innledninger settes taletiden til:  

• 1. innlegg: 3 minutter  

• 2. innlegg: 2 minutter  

• 3. innlegg: 1 minutt  

Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  

 

3. Alle forslag må være formet skriftlig.  

4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med MIRs lov.  

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot.  

6. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll. 
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AÅ RSMELDING 2021

Styrets beretning 2021 

§ 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 10. juni 2021 har styret følgende sammensetning. 

Styrets sammensetning: 

Styreleder  Kari Bunes, Moss Badmintonklubb 
Nestleder  Morten Grønli, HK Rygge 
Styremedlemmer Steinar Håkonsen, Moss Pistolklubb 

Terje Willum Jacobsen, Moss IL 
Lisa Marie Johansen, Moss Kajakklubb 
Ole Petter Andersen, Øreåsen innebandy 
Heidi Mongstad, Rygge IL friidrett 
Nils Petter Nilsen, Bedriftsidretten 

Varamedlemmer John Rusvik Johansen, Moss Atletklubb 
Alf Haugen, Rygge IL turn 

Valgkomiteen har bestått av Eystein Simonsen, Sportsklubben Sprint-Jeløy, Cathrine 
Solbakken, Moss Roklubb, Gunnar Olsen, Øreåsen IL og Andre Nilsen, FK Eika Krapfoss 

Kontrollutvalget har bestått av Anders Meyer, Moss Taekwondoklubb, Atle Nyhuus, Rygge 
IL turn og Jørn Bakken, Moss Taekwondoklubb. 

Det er ca 65 idrettslag tilsluttet Moss idrettsråd. 

Styrets arbeid 
Styrets arbeid har gjennom året handlet om aktiviteter knyttet til anlegg, Frivillighetsforum og 
digitale medlemsmøter. Videre har det vært håndtering og kommunikasjon rundt restriksjoner 
som følge av pandemien og tettere dialog med kommunen.  
Idrettsrådet har i perioden 01.01 - 31.12.2021 hatt administrativ ressurs ansatt som bidrar i 
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det daglige arbeidet. Øvrige arbeidsoppgaver har vært fordelt mellom styrets medlemmer. 

I forbindelse med årsmøtet ble overordnet strategiplan vedtatt. Arbeidet fortsetter med full 
styrke og det er utarbeidet tiltak som støtter opp om målsettingene. 

Det er i løpet av året avholdt 5 styremøter og protokollført 39 saker. 

Økonomi  
Etter styrets oppfatning viser regnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen i 
regnskapsåret og stillingen pr 31.12.21. 

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. De totale driftsinntekter var i 2021 
på kr 315 330. Budsjettet for 2021, vedtatt på årsmøtet, hadde et negativt driftsresultat på kr 
35 000. Det regnskapsmessige positive driftsresultatet ble på kr 69 354. 

Idrettsrådets inntekter skriver seg i hovedsak fra tilskudd fra Moss kommune, Viken 
idrettskrets og Glov reklameinntekter. Det er et positivt avvik på tilskudd fra Viken idrettskrets 
på til kr 44 000 mot budsjett. Det forklares ved at Moss idrettsråd søkte om midler med 
bakgrunn i en utlysning i Viken idrettskrets. Vi ble tildelt kr 25 000, i tillegg til de kr 5 000 vi 
årlig mottar og mottok kr. 19 000 i Pandefri-støtte. Glov reklameinntekter har et negativt avvik 
på kr 23 670 mot budsjett, og forklares med usikkerhet i forhold til pandemien for 
samarbeidspartnere. 

På kostnadssiden er det et positivt avvik på honorar prosjekter på kr 12 750. Dette forklares 
ved at ansattressurs nå i større grad deltar i møter på dagtid fremfor styrets medlemmer 
samt utsettelse av prosjekter grunnet pandemien. Kostnader i forbindelse med 
aktivitetsdagen fikk et positivt avvik på kr 7 000 og forklares ved arrangementsavlysning på 
grunn av smittevernregler forbundet med pandemien. Kostnader i forbindelse med møter fikk 
et positivt avvik på kr 8 983 og kan forklares med at møtevirksomhet i hovedsak er avholdt 
digitalt. Idrettspriser fikk et positivt avvik på kr 60 000 da det ikke var grunnlag for å kunne 
dele ut priser i 2021. 

Andre avvik er av mindre betydning og er av både positiv og negativ karakter. 

Idrettsrådet har plassert sine midler i bank og disse utgjorde ved årets inngang kr 505 984. 
Ved årets utgang er verdien kr 543 888. Egenkapitalen ved årets utgang er kr 517 020, noe 
styret anser som tilfredsstillende. 

Lokale aktivitetsmidler til Moss hadde en økning sammenlignet med 2020 og var på kr 
3 823.314 i 2021 samt et ekstraordinært tilskudd på kr 454 952 grunnet pandemien. Disse 
midlene utdeles til lag med medlemmer i årsklassene 6 – 19 år. Fordelingen ble foretatt i 
henhold til NIFs anbefalinger og de kriterier Moss idrettsråds årsmøte satt. 
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Regnskapet for 2021 er gjort opp med et positivt driftsresultat på kr 69 036, et positivt 
finansresultat på kr 318 og et samlet positivt årsresultat på kr 69 354. 

Samarbeid med andre idrettsråd i regionen og Viken idrettskrets 
• Viken idrettskrets var representert ved årsmøte og informerte om

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

• Moss idrettsråd informerte om arbeidet med strategisk plattform
• Moss idrettsråd var representert i anleggsutvalget i kretsen
• Moss kommune var representert ved årsmøte
• Moss idrettsråd deltar i faste møter initiert av Viken Idrettskrets

Idrettspriser 
MIRs styre jobber med utarbeidelse av en ny idrettspris for kommende år. 

Dialog med lag og kommune 
Samarbeidet med kommunen, både det administrative og det politiske fungerer godt. Det har 
vært flere møter i forbindelse med anlegg og enkeltsaker. MIR har en samarbeidsavtale for 
2020-2022 med Moss kommune. 

Utgående klubber 
Følgende klubber uten medlemskap i NIF: 
Jeløy cycleklubb 
Larkollen seilforening 
Moss amerikanske FK 
Rygge bryteklubb 

Aktivitets- og idrettsdagen 
Årets planlagte aktivitetsdag lot seg dessverre ikke gjennomføre grunnet omfattende 
smitteverntiltak i forhold til covid-19. 

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.  

Grunnet pandemien har det vært redusert konferanseaktivitet. 

På anleggssiden har det vært stor aktivitet i 2021. Steinar Håkonsen er representert i 
anleggsutvalget til Viken for Moss idrettsråd og Viken Idrettskrets har hatt 5 anleggsmøter i 
2021. 

Det er utarbeidet en oversikt over alle anlegg og brukerne av disse i nye Moss kommune 
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2020, disse ble i 2021 lagt inn i anleggsoversikten til Viken Idrettskrets. 
MIR har bygget og overlevert Street workout park som gave til Moss kommune i forbindelse 
med by-jubileet i Fleischerparken. Det ble i 2021 foretatt ferdigbefaring av felles badstue og 
stupetårn i Fleicherparken som Steinar deltok på. Stupetårnet ble offisielt åpnet, men 
badstuen må vente til pandemien tilsier at dette kan gjøres. 

Nils Petter og Beate deltok på deler av anleggsseminaret til Viken Idrettskrets i Sarpsborg. 

Frivillighetens Hus 
MIR har kontor i Frivillighetens Hus, på Høienhald i Moss. Det går med en del tid til praktiske 
saker og gjøremål i Frivillighetens Hus.  

Frivillighetsforum 
MIR 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 2021/22 
er Forumet referansegruppe i forbindelse med ny Frivillighetsstrategi i kommunen. 

Anlegg 
I 2021 bisto MIR Moss Idrettslag med omregulering av hall i Rabekkgata med et nytt år. 

Kommunikasjon 
Moss idrettsråd benytter ulike kanaler for å nå ut med informasjon til lagene i byen. Nettsiden 
finner du under adressen https://www.xn--idrettsrd-d3a.no/viken/moss/ 

Moss idrettsråd er også på Facebook. Adressen er 

https://www.facebook.com/MossIdrettsrad. 

Moss idrettsråd har ellers hatt mest kommunikasjon med lagene pr epost. Idrettsrådets e-
post er: post@mossidrettsrad.com og på sms/samtaler på telefonnummer 92252989. 

https://www.facebook.com/MossIdrettsrad
mailto:post@mossidrettsrad.com
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Styrets økonomiske beretning 2021 

 

Resultatet for regnskapsåret 2021 viser et positivt resultat på kr 69.354. Budsjettet var satt opp med 

et underskudd på kr 35.000. 

Store deler av året var preget av strenge restriksjoner grunnet pandemien, men aktivitetsnivået i 

idrettsrådet har likevel vært høyt. Mye av tiden har blitt brukt til å følge med på de til enhver 

gjeldende restriksjonene og dialog med kommunen, anleggssituasjonen og nye prosjekter, 

strategiprosess, utvikling av et nytt opplegg for hederspriser og kontakt med lagene. 

I 2021 var det en ansatt i 50 prosent stilling.  

Styret mottar et honorar for sitt arbeid pålydende totalt kr 25.000 pr år. Det utbetales 

reisegodtgjørelse og diett etter utlegg for ansatte og styret. Reisegodtgjørelsen ligger lavere enn 

statens satser.  

Moss, 24. januar 2022 

 

 



Bilag sak 9 Resultatregnskap mot budsjett Dato: 19.01.2022 
Periode: 1 - 12/2021 NOK 

Kontonr Tekst Denne periode Denne periode Budsjettavvik Totalbudsjett 
regnskap budsjett 

DRIFTSINNTEKTER 

3410 Tilskudd Moss Kommune 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 

3420 Tilskudd Viken Idrettskrets 49 000,00 5 000,00 44  000,00 5 000,00 

3980 GLOV reklameinntekter 36 330,00 60 000,00 -23 670,00 60 000,00 

SUM DRIFTSINNTEKTER 315 330,00 295 000,00 20 330,00 295 000,00 

VAREKOSTNADER 

DEKNINGSBIDRAG 315 330,00 295 000,00 20 330,00 295 000,00 

DRIFTSKOSTNADER 

5000 Lønn til ansatte 133 313,31 113 300,00 20 013,31 113 300,00 

5180 Feriepenger beregnet 13 447,60 13 600,00 -152,40 13 600,00 

5182 Arb.giver avgift pilløpne ferie penger 1 896,16 2 000,00 -103,84 2 000,00 

5310 Styrehonorar 25 000,00 24 000,00 1 000,00 24 000,00 

5311 Honorar prosjekter 16 250,00 29 000,00 -12 750,00 29 000,00 

5312 Honorar kontrollutvalget 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 

5400 Arbeidsgiveravgift 18 797,18 16 000,00 2 797,18 16 000,00 

5999 Lønn f lyttet til annen aktivitet -21 250,00 0,00 -21 250,00 0,00 

5920 Yrkesskadeforsikring 920,00 0,00 920,00 0,00 

Sum personalkostnader 195 374,25 197 900,00 -2 525,75 197 900,00 

6300 Leie lokaler 9 800,00 11 000,00 -1 200,00 11 000,00 

6700 Regnskapshonorar IKKE I BRUK 0,00 0,00 0,00 0,00 

6705 Regnskapshonorar 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 

6735 Aktivitetsdag 0,00 7 000,00 -7 000,00 7 000,00 

6800 Kontorrekvisita 0,00 3 000,00 -3 000,00 3 000,00 

6810 IKT 11439,00 9 000,00 2 439,00 9 000,00 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker e t  353,00 0,00 353,00 0,00 

6861 Møter 6 017,12 15 000,00 -8 982,88 15 000,00 

6862 Konferanser 0,00 2 500,00 -2  500,00 2 500,00 

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 402,50 2 500,00 -2 097,50 2 500,00 

7320 Annonsering / reklame 98,75 5 000,00 -4  901,25 5 000,00 

7395 Øreavrunding 1,07 0,00 1,07 0,00 

7420 G a v e r /  blomster 7 502,40 2 600,00 4 902,40 2 600,00 

7461 Idrettsprisen (2) 0,00 60 000,00 -60 000,00 60 000,00 

7500 Forsikringspremier 945,00 0,00 945,00 0,00 

7770 Bank og kortgebyrer 1 360,50 1 500,00 -139,50 1 500,00 

Sum andre driftskostnader 50 919,34 132 100,00 -81 180,66 132 100,00 

SUM DRIFTSKOSTNADER 246 293,59 330 000,00 -83 706,41 330 000,00 

DRIFTSRESULTAT 69 036,41 -35 000,00 104 036,41 -35 000,00

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 

8050 Annen renteinntekt 467,00 0,00 467,00 0,00 

Sum finansinntekter 467,00 0,00 467,00 0,00 

8155 Renter leverandører 148,99 0,00 148,99 0,00 

Sum finanskostnader 148,99 0,00 148,99 0,00 

SUM NETTO FINANSPOSTER 318,01 0,00 318,01 0,00 

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 69 354,42 -35 000,00 104 354,42 -35 000,00

EKSTRAORD. tOSTER 

Utarbeidet av: Alinco AS Side: 1 Tid:: 11:37 





16 Moss Idrettsråd Balanse - IB/bevegelse/UB 
Periode: 1 - 12/2021 NOK 

Kontonr Tekst Inngående balanse 

. .  - . .  - - . - - - . 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

OMLØPSMIDLER 
- - - - - - - - - - . 

1749 Andre forskuddbetalte kostnader 
1750 Påløpt innt. GLOV-midler 

Sum fordringer 

1920 Bankinnskudd 1080.07.41292 
1921 Bankinnskudd 1080.48.44029 
1950 'Bankinnskudd for skattetrekk 1080.42.05263 

Sum Bankinnskudd og kontanter 

SUM OMLØPSMIDLER 
/ 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

2050 Annen egenkapital 
Overført resultat 

Sum opptjent egenkapital 

SUM EGENKAPITAL 

GJELD 

2400 Leverandørgjeld 
2600 Forskuddstrekk 
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 
2780 Arb.giveravgift påløpne feriepenger 
2940 Skyldige feriepenger 

Sum kortsiktig gjeld 

SUM GJELD 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

1 260,00 
9 100,00 

10 360,00 

141475,84 
311116,95 

4 419,00 
457 011,79 

467 371,79 

467 371,79 

447 665,88 
0,00 

447 665,88 

447 665,88 

-1 219,00 
3 254,00 
2 820,11 
1 835,20 

13 015,60 
19 705,91 

19 705,91 

467 371,79 

Denne periode 

4 093,00 
-9 100,00 
-5 007,00 

78 336,43 
467,00 

2 720,00 
81 523,43 

76 516,43 

76 516,43 

0,00 
69 354,42 
69 354,42 

69 354,42 

2 544,67 
2 720,00 
1 404,38 

60,96 
432,00 

7 162,01 

7 162,01 

76 516,43 

Dato: 19.01.2022 

Hittil i år 

5 353,00 
0,00 

5 353,00 

219 812,27 
311 583,95 

7 139,00 
538 535,22 

543 888,22 

543 888,22 

447 665,88 
69 354,42 

517 020,30 

517 020,30 

1 325,67 
5 974,00 
4 224,49 
1 896,16 

13 447,60 
26 867,92 

26 867,92 

543 888,22 
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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 

 

 

 
 

Aktivitets- og idrettsdag 
Lørdag 03. september blir det aktivitets- 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 arbeidsgrupper for politisk strategisk plattform 
og frivillighetsstrategi, i arbeidsgruppa for Ladies tour of Norway og i Frivillighetsforum. 
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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. 
 
Styret i MIR jobber nå sammen med flere av idrettslagene om en flerbrukshall på Ørejordet 
som skal inneholde turn og kampsport-klubber. Denne hallen pågår det fortsatt 
møtevirksomhet rundt i 2021 og 2022. 
I tillegg ligger det i planene ny svømmehall i Nesparken med ett 25 meters basseng til samt 
varmtvannsbasseng. 
Svømmehall på Nøkkeland ligger også inne i 5 årsplanen, og vi bør arbeide for å få denne 
inn i planfasen så raskt som mulig. Høyspenttraseen som skal legges i bakken, må utføres 
først. 
Vi arbeider også sammen med Eika om å bygge flere fotballbaner på området ved den gamle 
hoppbakken ved Mosseporten. Området er regulert for idrett.  

 
 

Dialog og samarbeid med idrettslagene 

tilsluttet MIR 
Ca 65 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, og styret i MIR har god oversikt over hvilke 
oppgaver og aktiviteter som er av betydning for idrettslagene i Moss. Kriteriene for 
fordelingen av Lokale Aktivitetsmidler, vedtas av årsmøtet. I samarbeid med og gjennom 
aktiv deltakelse fra idrettslagene, utarbeider MIR en strategisk plattform for mosseidretten. 
 
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, Inkludering i Idrettslag og Glov-midler 
Årlig fordeler styret i MIR midler til idrettslagene. Lokale aktivitetsmidler 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.  
 
Inkludering i Idrettslag-ordningen fra Kulturdepartementet, forvaltes av Viken idrettskrets for 
Moss kommune. Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom 
som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk 
aktivitet i et idrettslag. 
 

Glov er inntekter knyttet til reklameskiltene i Mossehallen. Idrettsrådet får kommu-
nens andel av inntektene og fordeler ut til idrettslagene. Disse midlene er også øre-
merket barn og unge. 
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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 
 
Etter at Einar Aas-prisen ble lagt ned, jobber en arbeidsgruppe i styret med en fremtidig 
idrettspris. 
 

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. 
 
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 
Idrettsrådets oppgaver har de siste årene tiltatt. I hovedsak forklares det ved at nye 
aktiviteter har tilkommet. (blant annet etter kommunesammenslåingen i 2020.) 
 
MIR har ansatt en administrasjonssekretær i deltidsstilling. 
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Strategiske prosjekter /strategisk handlingsplan



Innledning
Moss idrettsråd (MIR) og Moss Kommune (MI() har felles ønske om positiv utvikling av idrett og fysisk aktivitet i 
kommunen. Partene har felles mål om å skape levende lokalsamfunn som inkluderer trygghet, mening, tilhørighet, 
mangfold og trivsel. Samtidig skal økt aktivitet bidra til positiv utvikling av folkehelsen. MIR og MK ønsker i fellesskap å 
fremme tiltak som kan hindre frafall og fremme rekruttering i organisert idrett blant barn og unge

I økonomi- og handlingsplan 2021-2024 for Moss kommune er det beskrevet barrierer som blant annet handler om 
folkehelse og levekår. Det er utarbeidet et oversiktsdokument som omhandler dette spesifikt, "Mangfoldige Moss - slik
har vi det". I dokumentet kommer det frem at Moss ligger signifikant dårligere an enn landsgjennomsnittet, på flere
folkehelserelaterte faktorer som psykisk helse og barnefattigdom. Vi har en høy andel barn som bor i husholdninger med 
lavinntekt (12,1 %), andelen med psykisk uhelse er høy (17,8%). Andelen øker blant unge i alderen 15-24 år- og særlig
øker den hos jenter. Et av fokus- og satsingsområdene som står beskrevet i planen, er økt deltakelse i idretten, spesielt
blant barn og unge

For å oppnå målet er styret i MIR av den oppfatning at den organiserte idretten i kommunen i større grad må opptre
samlet som én enhet for å bryte ned eksisterende barrierer, få tilslutning om viktige tiltak og få gjennomslag politisk

Denne strategiplanen er utviklet for å tydeliggjøre mål og retning for Moss idrettsråd 2022 – 2025.



Bærende 
ideer

Vårt formål og det vi tror på

Vår misjon, derfor er vi til

Vår visjon, dette vil vi bidra til å 
skape

Verdier vi bygger vår kultur på



Formål
 Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for 

idretten innen idrettsrådets grenser. 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. 



Misjon
Idrettsrådet skal:

Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale
idrettspolitiske handlingsprogram, og
være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig
og frivillig virke.
Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på
Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale
forhold.
Være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt og
interkommunalt nivå.
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen
gjennom idrettsrådet.



Visjon
En stolt, inkluderende og fremtidsrettet 
idrettskommune 



Hva legger vi i visjonen?
En stolt, inkluderende og fremtidsrettet idrettskommune 

Stolt
Vi har idrettsanlegg som kan vises frem både for kommunens innbyggere og andre
Vi har idrettsutøvere som hevder seg nasjonalt/ internasjonalt
Vi har ildsjeler som høster nasjonal heder

Inkluderende
Idrettsglede for alle
Redusere barrierene for deltakelse i organisert idrett, for utøvere, trenere, støtteapparat 
og foreldre
Over halvparten av kommunens innbyggere er tilsluttet minst et idrettslag
Bedre inkludering av underrepresenterte grupper

Fremtidsrettet
Digitaliseringsløftet i NIF, kommunikasjon
Tilrettelegge for nye idrettsgrener
Utfordringer knyttet til folkehelse og levekår i kommunen inngår som en integrert del i 
mosseidrettens strategiske plattform og gjenspeiles i tiltakene.



Verdier
Glede

Skape gode opplevelser, 
miljøskapende, oppnå resultater, 
engasjerende

Fellesskap
Trygghet , tilhørighet, likeverd

Mestring
Få til noe, se resultater, oppnå
mål

Utvikling
Støttende, motiverende, 
utfordrende, lære noe nytt



Idretten vil! Idretten skal! Langtidsplan 
for norsk idrett



Bærekraftsmålene



Strategisk 
fokus 
/strategiske 
veivalg

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 
(prioriteringen for tildeling av økonomiske ressurser skjer etter 
klare prinsipper (som "Mest mulig aktivitet pr krone" - ref NIF) 

3. Årlig arrangere minst ett mesterskap og en festival (nasjonal/ 
internasjonal karakter) 

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 både utøvere og ildsjeler innenfor idretten 

7. Økonomi for å delta i organisert idrett er en betydelig mindre 
barriere innen 2025



1. Idrettslagene 
samarbeider 
om å løse felles 
utfordringer i 
løpet av 2022

Idrettsrådets rolle synliggjøres i større grad blant idrettslagene

Tiltak
Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for MIR
Intervjuer – månedens medlem

Idrettsrådet etablerer gode møteplasser fysisk og digitalt med faglig 
innhold og for å skape tillit mellom idrettslagene

Tiltak
Samarbeidstiltak mellom klubbene – konkrete samarbeidsprosjekter

Gjøre det enklere å prøve flere forskjellige idretter
Presentasjon av idrettslag for hverandre

Nettbasert løsning som viser treningstidene (ansv. Moss kommune)



2. Full åpenhet om 
(kommunale anlegg) 
treningsfasiliteter og 
kommunens direkte og 
indirekte økonomiske 
støtte til idrettslagene 
innen 2022 

Prioriteringen for tildeling av økonomiske ressurser skjer etter klare 
prinsipper (som "Mest mulig aktivitet pr krone" - ref NIF)

Tiltak
Felles digital plattform hvor treningstider er publisert og hvor det er 
mulig å foreta reservasjoner digitalt/ forespørre om ledig tid (Kari 
spør kommunen)
Bygge en kultur hvor idrettslagene er bedre på å avbestille 
ubenyttede treningstider
Be om en oversikt fra kommunen om aktivitets- og driftsstøtte som 
lagene søker på
Banereklame, oversikt fra kommunen
Glov-reklame, oversikt fra kommunen
Oppfordre idrettslagene til å møte på et par samlinger i regi av 
idrettsrådet og at oppmøte «premieres» ved f.eks. fordeling av LAM 
(Møtearena hvor representanter fra idrettslagene kan prate 
sammen/ knytte kontakter)



3. Årlig arrangere minst ett mesterskap 
og en festival (start i 2022)

Lokal løsning hvor 
aktiviteter meldes inn. 

Synlig for alle 
innbyggere

Autovarsel til media om 
at det skjer en aktivitet

Få idrettslagene til å 
melde sin interesse for 

å ha et mesterskap. 
Formidle via seminarer/ 

møter

Åpne anlegg på 
sommeren, påvirke 

kommunen

Sportsfestival, hva om 
lagene gikk sammen for 

å arrangere en årlig 
sportsfestival på 

idrettens premisser

Trenger nødvendigvis 
ikke være mesterskap, 
være et arrangement, 

felles samling med flere 
klubber



4. Tilrettelegge 
for at aktive, 
egenorganiserte 
utøvere blir en 
del av 
fellesskapet 
innen 2023

Tiltak i 2022
Gå i dialog med kommunen om hva de tenker rundt 
dette. Aktivitetsråd står nevnt i «kommunedelplan for 
levekår etc.» Deres kjennskap til hvor mye som foregår 
innenfor egenorganisert
Fremskaffe informasjon om omfanget av de som driver 
egenorganisert pr dag

Tiltak 2023
Påvirke politikere med den hensikt å tilgjengeliggjøre 
flere uteområder til å drive egenorganisert aktivitet



5. Øke antall 
aktive 
medlemmer 
med 30 
prosent 
innen 2025

Tiltak i 2022
Gå i dialog med kommunen om å få økt anleggskapasitet, 
åpne anlegg hele året
Øke breddetilbudet, lavterskel, samarbeid mellom flere 
klubber om å tilrettelegge for breddeaktivitet
Fremskaffe informasjon om potensialet for 30 % prosent 
vekst, hva vil uttellingen være?
Idretts- og aktivitetsdagen i Nesparken

Tiltak 2023
Etablere aktivitetsguideordning

Milepæl i 2023: 15 prosent vekst



6. Årlig hedre 
både utøvere 
og ildsjeler 
innenfor 
idretten

Tiltak i 2022
Tur/ billett til idrettsgalla
Avholde eget arrangement første helgen etter skolestart 
i august
Markedsføre konseptet ut mot klubber, næringsliv og 
media
Finne egnet lokale
Nedsette jury
Utøvernes/folkets egen pris



7. Økonomi
for å delta i
organisert
idrett er en
betydelig
mindre
barriere
innen 2025

Tiltak i 2022
Drifts- og aktivitetsstøtte, oppfordre idrettslag til å søke
Liste opp mulighetene for å søke om midler
Invitere til medlemsmøte med tema om økonomi som 
barriere
Invitere Hege Rytter Jacobsen fra Moss kommune 
(integrering)
Åpne anlegg i feriene
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Forslagsstiller: Styret

 INSTRUKS FOR MIRs KONTROLLUTVALG 

1. Kontrollutvalgets mandat

Kontrollutvalgets oppgaver følger av MIRs lov av 16. juni 2022, dvs. kontrollere at Moss 

idrettsråd utfører de oppgaver idrettsrådet er tillagt etter MIRs lov § 23. Idrettsrådet skal 

sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av styrets virksomhet, og deretter gi 

utvalget en oversikt over hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets lovpålagte 

oppgaver og styrevedtakene i styreperioden. Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke 

områder det særlig skal ha fokus på i styreperioden, og utarbeide en sjekkliste og plan for 

arbeidet med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende dokumenter vil være MIRs lov § 23, 

vedtatt budsjett og øvrige styrevedtak. Forhold knyttet til øvrige styrevalgte organer og 

organisasjonsledd i MIR skal kun vurderes der forholdet vedrører de oppgaver styret er tillagt 

etter MIRs lov. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende 

organ for styret. Dersom utvalget mottar henvendelser knyttet til enkeltsaker, skal 

kontrollutvalg henvise vedkommende til Moss idrettsråds styreleder eller nestleder.  

2. Møter i utvalget

Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser 

hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre. Kontrollutvalget skal ved 

oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med idrettsrådet. Styreleder eller 

annet styremedlem møter på vegne av idrettsrådet. Dersom kontrollutvalget i perioden 

anser at idrettsrådets styre ikke utfører de oppgaver det er tillagt etter loven på en forsvarlig 

måte, eller det avdekkes andre mangler ved styrets virksomhet, skal utvalget gjøre 

oppmerksom på dette i møter med styret. Kontrollutvalget skal vurdere om eventuelle 

endringer styret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er 

tilstrekkelige. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra 

faste medlemmer.  

3. Dokumentasjon og kommunikasjon med styret og andre

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget skal forelegges alle 

forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og kan avgi en uttalelse til disse dersom 

utvalget finner det nødvendig. Kontrollutvalget kan be styret tilrettelegge for at utvalget, ved 

behov, kan møte administrasjonen for å få nødvendig informasjon.  

4. Protokoll og dokumentasjon

Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon 

som utvalget har med styret og andre. I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert 

medlemmenes habilitet.  
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5. Konfidensialitet

Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 

forbindelse med sitt verv. Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av 

utvalgets oppgaver, og skal ikke gis til utenforstående. Utvalget skal behandle opplysningene 

forsvarlig og i samsvar med personvernreglene. Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør 

anses konfidensielle med mindre utvalget bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres. 

6. Kontrollutvalgets beretninger

Kontrollutvalget skal avgi beretning til styret og til MIRs årsmøte, som skal være oversendt 

idrettsrådet iht. de frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter til hhv. 

styremøter og MIRs årsmøte. Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets 

arbeid i den aktuelle perioden, hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, 

samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgavene de tillagt etter MIRs lover. 

7 Deltakelse på MIRs årsmøter 

Utvalgets medlemmer møter på årsmøtene. Utvalgets leder, eller det medlem lederen 

utpeker, kan redegjøre for beretningen og hvordan utvalget har arbeidet i perioden. 
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LOVNORM FOR IDRETTSRÅD 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 

LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD 
Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929, etter vedtektsendringer 09. mars 2009, 13. 

mars 2013, 16. mars 2016 og senest av 16. januar 2020.  

Sist endret 16. juni 2022 

. 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål 

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets

grenser. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene

og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig

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

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettsrådet er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom

idrettskretsen.

(2) Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter

idrettsrådets grenser.

(3) a) Alle idrettslag innen vedkommende område, som er opptatt i NIF, er tilsluttet

idrettsrådet. Et idrettslag kan bare være tilsluttet ett idrettsråd.

b) Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte.

(4) Idrettsrådet skal overholde NIF og idrettskretsens regelverk og vedtak. NIFs regelverk

gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

§ 3 Oppgaver

(1) Idrettsrådet skal:

a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,

b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,

c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale

idrettspolitiske handlingsprogram, og

d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig

og frivillig virke, og

e) fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på

Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.
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(2)  Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært 

på lokalt og interkommunalt nivå. 

 

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

gjennom idrettsrådet. 

 
§ 4  Kontingent 

(1)  Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet for det påfølgende 

kalenderår. 

(2) Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på 

årsmøtet i idrettsrådet.  

 

  

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 5  Kjønnsfordeling 

 

(1)  Idrettsrådet skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til idrettskretstinget. Ved valg/oppnevning av styre, 

råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til idrettskretstinget, skal begge kjønn 

være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer 

skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er 

tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 

velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 

av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 

sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke 

skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den 

oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen 

dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge idrettsrådet å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1)    Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer 

enn 20 %, eller  
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b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et 

kalenderår.   

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. 

i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

til valg/oppnevning.  

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et 

organisasjonsledd 

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd, som 

overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité 

innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, 

ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik 

økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk 

særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. 

Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende 

tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 

eller oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  

 

§ 8  Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med 

en part,  
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d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i 

et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 

selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettsrådet. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

        

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 

flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 

medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 

I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si 

fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnede til avgjørelse. 

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøter i idrettslag. 

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1)  Styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet er vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte 

skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslag tilsluttet idrettsrådet, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte 

sak. 



Bilag sak 12 

 

Side 5 av 10 

 

 

§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

 

(1) Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en 

tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettsrådet har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2)  Idrettsrådet skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette 

gjelder. Idrettsråd med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal 

engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de 

ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettsråd som ikke har 

regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og 

skal omfatte hele idrettsrådets aktivitet. Dersom idrettsrådet er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettsrådets art og omfang tilsier. 

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet, og skal disponeres av minimum to 

personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to 

personer i fellesskap. 

 

(4) Styrets leder og nestleder har signaturrett i fellesskap.          

 

(5)  Idrettsrådet skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12 Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 

spesifiseres særskilt. 
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(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13  Utlån og garanti 

Idrettsråd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14  Årsmøtet 

(1)  Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år innen utgangen av 

juni måned. 

(2)  Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som 

har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan 

henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på 

annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort 

tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må 

være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest 

én uke før årsmøtet.  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 

saker som ikke kan behandles.  

(4)  Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av 

saklisten. 

 

§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1) Forslagsrett til årsmøtet: 

a) Styret.  

b) Et representasjonsberettiget idrettslag. 

c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 

(2)  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet: 

a) Styret. 

b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: [fyll inn skala som bør gi like

 vilkår for representasjon for alle idrettslag, inkludert bedriftsidrettslag].  

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret. 
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(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor utvalget/ 

komiteens arbeidsområde;   

a) Kontrollutvalgets medlemmer. 

b) Valgkomiteens medlemmer. 

 

(4)  Møterett og talerett på årsmøtet:   

a)  Representant fra idrettskretsen og NIF.  

[b) Revisor i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  

 

(5) For å ha stemmerett, og være valgbar til årsmøtevalgte organer og kunne velges/ 

oppnevnes som representant til ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 

år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én 

måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 

(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettsrådet: medlem 

av styret, valgkomité, kontrollutvalg, revisor.  

 

§ 16  Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å 

være valgt/oppnevnt representant.  

 

§ 17  Årsmøtets oppgaver  

 Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for idrettsrådet. 

9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning. 

10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for 

anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 

11. Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på 

Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold 

12. Behandle forslag og saker. 

13. Vedta budsjett. 

14. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer.  

b) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem. 

c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Ledere, nestledere og styrets medlemmer velges enkeltvis. Styrets leder og 

nestleder velges for to år av gangen, men ikke samme år. Deretter velges 
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varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 

1.varamedlem, 2.varamedlem osv. 

 

§ 18  Stemmegivning på årsmøtet 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 

én stemme og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som 

ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 

inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. 

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 

valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de 

øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 19    Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 2 ukers 

frist etter: 

a) Vedtak av idrettsrådets styre eller årsmøte.  

b) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. 

c) Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i idrettsrådet. 

 

(2)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

(3)  Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 

møter.  

 

(4)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang 
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Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 21  Idrettsrådets styre 

(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  

(2) Styret skal blant annet.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og 

bestemmelser. 

b) Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad. 

c) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

d) Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for 

disse. 

e) Gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF. 

f) Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, 

sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

g) Oppnevne representanter til idrettskretstinget dersom årsmøtet ikke har valgt 

representanter. 

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av 

styremedlemmene forlanger det. 

 

§ 22  Valgkomité  

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er 

aktuell for vervet. 

 

§ 23     Kontrollutvalg 

(1)  Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a)  Påse at idrettsrådets virksomhet drives i samsvar med idrettsrådets og 

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettsrådet 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, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d)  Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettsrådet har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere 

revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

[e)  Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  
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(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24 Lovendring  

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, 

og gjøre endringene kjent for tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 

idrettsrådet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 

Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved 

eventuell motstrid mellom idrettsrådets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 

regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge 

nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene                    

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 25 Oppløsning  

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av 

idrettsrådet tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av idrettskretsen.  
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Navn Budsjett 2021 Resultat 2021 Resultat 2020 Budsjett 2022

DRIFTSINNTEKTER

Utleie møtelokale -kr                             -kr                  -kr                    

Diverse inntekter -kr                             -kr                  -kr                    

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

Tilskudd Viken idrettskrets 5 000,00kr                   49 000,00kr     20 000,00kr     5 000,00kr          

Årskontingenter -kr                             -kr                 -kr                  -kr                    

Tivoli-inntekter -kr                             -kr                 -kr                  -kr                    

LAM tilskudd MIR 200 000,00kr      

Glov reklameinntekter 60 000,00kr                 36 330,00kr     67 010,00kr     30 000,00kr        

SUM DRIFTSINNTEKTER 295 000,00kr              315 330,00kr   317 010,00kr   465 000,00kr      

DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader

Lønn til ansatt 113 300,00kr               123 963,31kr   108 463,31kr   119 462,00kr      

Feriepenger beregnet 13 600,00kr                 13 447,60kr     13 015,16kr     14 335,00kr        

AGA av påløpte Feriepenger 2 000,00kr                   1 896,16kr       1 835,20kr        2 021,00kr          

Styrehonorar 24 000,00kr                 25 000,00kr     22 000,00kr     25 000,00kr        

Honorar prosjekter styrets medl. 29 000,00kr                 4 350,00kr       26 358,75kr     5 000,00kr          

Honorar kontrollutvalget 7 000,00kr       7 000,00kr          

AGA av lønn 16 000,00kr                 17 478,83kr     14 433,33kr     16 844,00kr        

Yrkesskadeforsikring 350,00kr                       920,00kr          311,00kr           1 000,00kr          

Sum personalkostnader 197 900,00kr              194 055,90kr  186 416,75kr   190 662,00kr      

Andre driftskostnader

Leie lokaler 11 000,00kr                 9 800,00kr       10 600,00kr     10 600,00kr        

Regnskapshonorar 13 000,00kr                 13 000,00kr     16 453,00kr     13 000,00kr        

Aktivitetsdag 7 000,00kr                   -kr                 -kr                  10 000,00kr        

Kontorrekvisita 3 000,00kr                   -kr                 -kr                  1 000,00kr          

IKT 9 000,00kr                   11 439,00kr     16 109,71kr     5 000,00kr          

Aviser 353,00kr          4 500,00kr          

Møter 15 000,00kr                 6 017,12kr       6 638,90kr        10 000,00kr        

Konferanser 2 500,00kr                   -kr                 -kr                  2 000,00kr          

Kommunikasjon -kr                             -kr                 -kr                  50 000,00kr        

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 2 500,00kr                   402,50kr          2 206,00kr        2 500,00kr          

Annonsering/reklame 5 000,00kr                   99,82kr             6 250,00kr        6 250,00kr          

Gaver/blomster 2 600,00kr                   9 724,80kr       3 243,00kr        2 000,00kr          

Idrettsprisen 60 000,00kr                 -kr                 -kr                  40 000,00kr        

Strategiske prosjekter -kr                             875,00kr           100 000,00kr      

-kr                             -kr                  -kr                    

Jubileumsgave til Moss kommune -kr                             3 875,00kr        -kr                    

Forsikringspremier 945,00kr          319,00kr           1 000,00kr          

Bank og kortgebyrer 1 500,00kr                   1 360,50kr       1 359,00kr        1 400,00kr          

Renter leverandører -kr                             -kr                  -kr                    

Sum andre driftskostnader 132 100,00kr              53 141,74kr     67 928,61kr     259 250,00kr      

SUM DRIFTSKOSTNADER 330 000,00kr              247 197,64kr   254 345,36kr   449 912,00kr      

DRIFTSRESULTAT -35 000,00kr               68 132,36kr     62 664,64kr     15 088,00kr        -kr              
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Innstilling fra valgkomiteen på tillitsvalgte 
 

Valgkomiteen har hatt kommunikasjon via e-post/ pr tlf. 

Velges for 2 år. 

 
På valg 

Styreleder  Kari Bunes  Moss Badmintonklubb  Gjenvalg 

Styremedlem  Therese Solhaug Sportsklubben Sprint-Jeløy Ny 

Styremedlem  Terje W Jacobsen Moss Idrettslag   Gjenvalg 

Styremedlem  Heidi Mongstad Rygge IL friidrett  Gjenvalg 

Styremedlem  Nils Petter Nilsen Bedriftsidretten  Gjenvalg 

Varamedlem  John Rusvik Johansen Moss Atletklubb  Gjenvalg 

 

Ikke på valg 

Nestleder  Morten Grønli  HK Rygge   

Styremedlem  Lisa Johansen  Moss Kajakklubb 

Styremedlem  Ole Petter Andersen Øreåsen IL innebandy 

 

 

 

Moss 8. juni 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eystein Simonsen  Cathrine Solbakken  Gunnar Olsen  Andre Nilsen 



Bilag sak 14 b) 
 

 

 

 

Innstilling fra valgkomiteen på tillitsvalgte i Kontrollutvalg 
 

Valgkomiteen har hatt kommunikasjon via e-post/ pr tlf. 

Velges for 1 år. 

 
 

Leder   Anders Meyer  Moss Taekwondoklubb  Gjenvalg 

Medlem  Kjell Andreassen Moss FK   Ny 

Varamedlem  Jørn Bakken  Moss Taekwondoklubb  Gjenvalg 

 

 

 

Moss 8. juni 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eystein Simonsen  Cathrine Solbakken  Gunnar Olsen  Andre Nilsen 



Bilag sak 14 d 

Styrets innstilling på valg av medlemmer til valgkomite 

Leder: Sverre Bergh-Smith, Moss svømmeklubb, ny 
Medlem: Gunnar Olsen, Øreåsen I.L., gjenvalgt 
Medlem: Linda Wensell, Rapid-Athene Moss, ny 
Varamedlem: Geir Hagnes, Moss fotballklubb, ny 
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