
Nasjonal          

idrettsråds-

konferanse 
Ålesund 30.08 - 01.09.2019 

Earlybird 

pris frem 

til 25.07 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/100/


Velkommen til idrettsrådskonferansen 2019 

Møre og Romsdal idrettskrets ønsker alle tillitsvalgte og ansatte i idrettsråd velkommen til nasjonal    

konferanse for idrettsråd, på Scandic Parken Hotel i Ålesund fredag 30. august til søndag 01.september 

2019. 

Påmelding: 

• Påmelding gjøres her (det er mulig å melde på opptil 9 stk. om gangen) 

• Earlybird påmelding frem til 25.07.2019 

• Påmeldingsfrist er 20.08.2019 

Priser og betaling: 

• Priser: 

• Earlybird: ved påmelding før 25.07.2019 trekker vi fra 500,-  per person på deltakeravgiften! 

• Deltakeravgift  enkeltrom (konferansepakke fredag—søndag, inkl. overnatting og alle 
måltider):  5 000,- per pers 

• Deltakeravgift dobbeltrom (konferansepakke fredag—søndag, inkl. overnatting og alle 
måltider): 4 800,- per pers 

• Deltakeravgift ikke boende (konferansepakke fredag—søndag og alle måltider): 3 700,- 
per pers 

• Betaling skjer ved fakturering fra Møre og Romsdal idrettskrets i etterkant til den fakturaadressen 
oppgitt i påmeldingen (fakturaavgift 50,-) eller via vipps fra den enkelte i forkant til vippsnummer 
553127. 

• Vi oppfordrer idrettsrådene til å høre med sin kommune og/eller idrettskrets om de kan være 
med å dekke deltakeravgift/reise 

Generell informasjon: 

• Reise inngår  ikke som en del av deltakeravgiften og må ordnes selv. 

• IR oppfordres til å invitere med seg en representant fra kommunen. 

• Flybussen stopper på Skateflukaia som er en nydelig 3 minutters gåtur til/fra hotellet.                   
Reiseplanleggeren til FRAM anbefales (Til/fra: Ålesund Lufthavn. Til/fra Skateflukaia (buss)). 

• Det er hyppige flyavganger fra Ålesund søndagen til knutepunkter rundt om i Norge, vi                 
anbefaler allikevel å bestille så tidlig som mulig: 

• Oslo: SAS flyr 12:45 mens Norwegian flyr 13:05. Deretter flyr begge disse klokken 16:35. 

• Bergen: SAS flyr direkte 16:35. 

• Trondheim: Widerøe flyr med en mellomlanding 15:55 og SAS flyr direkte 18:40. 

Spørsmål rettes til Siri Ask Fredriksen på e-post siri.fredriksen@idrettsforbundet.no eller telefon 419 00 996 

«Velkomen til tre steikje fine daga» 

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=752908X182647950X11459
https://www.google.com/maps/dir/Scandic+Parken,+Storgata,+%C3%85lesund/Skateflukaia,+6002+%C3%85lesund/@62.4742399,6.156307,19z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4616da40d176973b:0xd88d77224a367b3e!2m2!1d6.1585022!2d62.4737593!1m5!1m1!1s0x4616da40a6fe4a8
https://frammr.no/
https://www.sas.no/
https://www.norwegian.no/
https://www.sas.no/
https://www.wideroe.no/
https://www.sas.no/
mailto:siri.fredriksen@idrettsforbundet.no?subject=Idrettsrådskonferansen%202019


PROGRAM 

Fre
d

ag 
Te

m
a: id

rett
sgle

d
e

 fo
r alle

 

Når Hva Hvem 

16:00—17:00 Registrering og innsjekk  

17:00 Velkommen  Kåre Sæter, styreleder i Møre 

og Romsdal idrettskrets 

17:30 Er det idrettsglede for alle? 

Gjenspeiler aktiviteten verdie-

Håvard Øvregård, seniorrådgi-

ver verdiarbeid i NIF 

18:15—19:00 Teaterforestilling: Ingen er 

homo i 2. divisjon 

Av Carl Morten Amundsen og 

Andreas Koschinski Kvisgaard  

20:00 Middag  
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Når Hva Hvem 

09:00 Idrettsrådenes (manglende) 

posisjon 

Arne Thorsen-Eie, daglig leder 

i Stavanger IR 

09:30 Kommunal planlegging og 

samhandling med idrettsrådet 

Ålesund kommune og Ålesund 

idrettsråd 

10:15 Bussene går 

Vi besøker Spjelkavik idretts-

park. Et aktivitetsområde som 

er utviklet i samspill mellom 

frivilligheten og det offentlige. 

 

11:30 Bussene går tilbake  

12:00—13:00 Lunsj  

13:00 Spillpolitikk og monopol Tonje Sagstuen,  kommunika-

sjonsdirektør i Norsk Tipping 

13:45 Orientering om ny anleggspo-

litisk plan for idretten 

NIF 

14:45 Endringer i                             

spillemiddelordningen 

Ole Fredriksen, avd.dir. i     

kulturdepartementet 

16:00  - 18:00 Innspillsmøte ny idrettsmel-

ding 

Kulturdepartementet 

20:00 Middag  
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09:00 Idrettstinget 2019:               

Styrking eller svekkelse av                 

idrettsrådene?  

Berit Kjøll, idrettspresident 

Anders Hoff, prosjektleder 
sonemodell  

10:30 Fra konferanse til styrerom —

veien videre 

 

11:00 Lunsj og avreise  

12:00 Byvandring i Ålesund for de 

som ønsker 

 

Med forbehold om at endringer i programmet kan forekomme. 

https://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/ingen-er-homo-2-divisjon/
https://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/ingen-er-homo-2-divisjon/

