
  
 

 

 

 

 

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTE 4.MAI 2022 

DAGSORDEN  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører. 
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 og kontrollutvalgets uttalelse. 
10. Behandle forslag til arbeidsprogram.  
11. Behandle forslag og saker. 
12. Vedta budsjett. 
13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, [antall (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall 
(minst ett)] varamedlem(mer).  

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 
c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

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

  



  
Utdrag fra Lov for Hvaler IR per 13.02.20  
 
Vedr. årsmøte: 
 

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 (ut fra lagets medlemstall): 
 Antall representanter I h.t. følgende skala: 

-     1 - 150 medlemmer:           2 representanter 
- 151 - 300 medlemmer:           3 representanter 
- 300 - 500 medlemmer:           4 representanter 
- over   500 medlemmer:           5 representanter 

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret. 

 

(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 [og revisors beretning]. 

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

anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 

11. Behandle forslag og saker. 

12. Vedta budsjett. 

13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, [antall (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall 

(minst ett)] varamedlem(mer).  

b) Kontrollutvalg med [antall (minst to)] medlem(mer) og [antall (minst ett)] 

varamedlem(mer). 

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

representantene.  

d) Valgkomité med leder, [antall (minst to)] medlem(mer) og [antall (minst ett)] 

varamedlem(mer). 

 

 



  
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 

1.varamedlem, 2.varamedlem osv. 

Tillegg i §17 Årsmøtets oppgaver punkt 9e:  

Hvis valgkomité ikke har forslag på kandidater til styret, får sittende styre i Hvaler IR 
fullmakt til å finne representanter til Hvaler IR styre.  
Styret bør bestå av min. én representant fra hvert idrettslag i kommunen.     

§ 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.  
  



  
 

HVALER IDRETTSRÅD 

Styrets årsrapport for perioden 15.juni 2021 – 4.mai 2022 
 

STYRET 
Hvaler idrettsråd har i perioden bestått av: 
Leder:    Hilde Stokke,    Hvaler volleyballklubb/Hvaler IL  
Nestleder:   Fredrik Kjenne,  Hvaler IL 
Styremedlem:  Espen Linderud,  Hvaler jeger og fiskeforening 
Styremedlem:  Hermann Rummelhoff,  Hvaler sportsskyttere 
Styremedlem:  Gunn Engebretsen,  Hvaler Golfklubb 
Varamedlem:   Pål Haugesten   Hvaler IL 
 
Kontrollutvalg: Sveinung Dahle,  Hvaler jeger og fiskeforening 
   Marita Nyer Arntzen,  Hvaler volleyballklubb 
 
Lag som har vært tilsluttet Hvaler idrettsråd i perioden: 

 Hvaler sportsskyttere 

 Hvaler seilforening 

 Hvaler jeger og fiskeforening 

 Hvaler golfklubb 

 Hvaler volleyballklubb  

 Hvaler IL 
 
Møter o.a. 

 Det har vært avholdt følgende 4 styremøter i perioden. Alle innkallinger og 
protokoller ligger tilgjengelig på:  
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/ 
Perioden har vært preget av at idretten fortsatt må tilrettelegge for tiltak rundt 
Covid19. Individuelle idretter som Golf har hatt økt medlemsmasse, mens lagidretter 
eks. fotball for barn og unge har slitt. 
Idretten har god dialog med kommunen, spesielt med Kultur og fritid som er veldig 
aktive og legger til rette for mye fysisk aktivitet og god folkehelse for kommunens 
innbyggere. Sist ute er Stolpejakten. 
 

 Hvaler IR har deltatt i:  
o politisk møte med Utvalg for tjenester og oppgaver, Hvaler kommune for å 

presentere Hvaleridretten (Hermann) 
o netteverkmøte for lag- og foreninger på Hvaler arrangert av Hvaler kommune, 

kulturavdeling (Gunn). 
o anleggskonferanse i regi av Viken idrettskrets i Sarpsborg (Hilde) 
o flere digitale idrettsrådsmøter, samt et fysisk møte i Fredrikstad med ulike 

tema i regi av Viken idrettskrets (Hilde) 
 

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/


  

 
 
 

Evaluere arbeidet med handlingsplan for Hvaler idrettsråd årsmøteperioden 
 

Oppgaver Delmål Tiltak Når Resultat 2021/22 
Styrke 
idrettens 
rolle og 
rammevilkår 
i 
lokalsamfun
net 

Foreta 
prioriteringer på 
vegne av 
idrettslagene 

Anlegg: 
*Gi innspill til prioritering i Handlingsplan 
for planlegging idrett- og nærmiljøanlegg  
*Arbeide mot kommunen for realisering av 
prioriterte anlegg  
*Stille krav til utbyggerne/kommunen at 
det ved bygging av nye 
skoler/rehabilitering til etablering av 
idrettsanlegg ute og inne som også gagner 
idretten i fritida 
 

Hele året  
Jobbet med. 
Mål fortsetter 

*Innspill fra idretten til fordeling av 
driftsmidler (mai)  
 

Mai/juni 

*Fordele LAM fra KUD til idrettslag etter en 
prioritering. Frist for utbetaling: 1.nov. 

Aug/sept. 

Dokumentere og 
synliggjøre 
idrettens lokale 
omfang samt 
utvikle lokale 
idrettspolitiske 
handlingsprogram 

*Gjennomføre 2 møter/år med 
kommunepolitikere der vi blant annet: 
- gi innspill i den kommunale 
budsjettprosessen før politisk behandling  
-formidle viktig informasjon om idrettslivet 
-jobbe for å bli verdsatte rådgivere for 
kommunen i saker som på forskjellige 
måter omhandler idrett 
 

mars og 
oktober 
 

Gjennomført ett 
møte med politikere.  
 
 
 
 
 
 
 
Kultur og fritid 
oppdaterer. 
 
 
Revidert året før 
 
 
Ingen innspill i år 

*oppdatere jevnlig egen nettside på Hvaler 
kommune med informasjon om møter og 
aktiviteter 
 

Hele året 

*Revidere samarbeidsavtalen med Hvaler 
kommune årlig 
 

Sept/okt 

*Aktiv deltagelse i utforming av 
kommunale delplaner og reguleringsplaner 
som berører idretten i kommunen  
 

Etter 
forespørs
el 

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

*Delta i kommunens nettverkssamlinger 
for lag og foreninger  

Vår/høst Ett møte. 



  

 
 

 
  

Idrettsrådet 
skal være et 
idrettspolitis
k 
organisasjon
sledd med 
oppgaver 
primært på 
lokalt nivå. 
 

Leve opp til Lov for 
Hvaler idrettsråd 
vedtatt 2020 og 
NIFs langtidsplan 
vedtatt 2019: 
Idretten vil og 
Idretten skal 

*Bistå idrettslagene i utviklingen av gode 
idrettstilbud og idrettsanlegg og sammen 
med idrettslagene presentere dette for 
Hvaler kommune. Bistå lagene i forbindelse 
med søknad om spillemidler 
 

Hele året Liten aktivitet gr. 
Corona-pandemi 
 
 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
Deltatt i flere digitale 
møter og 
anleggskonferanse 

*Avholde årsmøte i idrettsrådet etter 
årsmøter i IL  

Senest 
juni 

*Samarbeide med idrettsråd i 
nabokommunene der det er relevant 

Hele året 

*Samarbeide med andre IR , IK og 
særidretten og NIF for å få impulser til 
idretten på Hvaler 
 

Hele året 

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

Være en arena for 
samarbeid mellom 
lagene  
 
 
 

*Utvikle gode rutiner for kommunikasjon 
med idrettslagene 
*Temakveld for lag og foreninger   

Okt/nov Ikke gjennomført gr. 
pandemien 
 
 
Gjennomført en 
aktivitetsdag som 
ledd i Pandefri. Liten 
deltakelse mulig 
grunnet dårlig 
markedsføring. 
 
 
Ansvar: HJF 
 
Styrerepresentant-
ene representerer 
lagene 
 
Ansvar: Kultur og 
fritid 

*Legge til rette for årlig aktivitetsdag der 
lag og foreninger presenterer sitt idrettslag 
for barn og unge på Hvaler 
*Friluftslivets uke 37. Familiedag med div. 
arrangement på Harestokken 

Septembe
r/ 
oktober 

*Ha en god dialog med idrettslagene og 
være en viktig støttespiller for disse. 
Gjensidig informasjon skal tilstrebes 
gjennom fellesmøter og- eller dialogmøter.  

 

*Markering av NM-vinnere/mestere i 
samarbeid med Hvaler kommune 

 



  
 

 

Handlingsplan for Hvaler IR årsmøteperioden 2020-22 

§ 1  Formål (Jfr. LOV FOR HVALER IDRETTSRÅD, sist endret 12.02.2020) 

 

(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.  

 

 

 

Hvaler idrettsråd avholder min. 6 styremøter/årlig:  

mai/juni, aug./sept., okt./nov. jan./feb. og mars/april 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.juni: Siste frist for IR til å avholde 

årsmøtet. Styret innkaller min.  1 mnd. 

før til de IL som har representasjonsrett, 

og sendes IK til orientering. 

31.mars: Siste frist for IL til å avholde årsmøter 

30.mai: Frist for IL til å søke driftsstøtte fra 

kommunen. Frist å søke leie av gymsal -og 

hall for neste sesong 

 

30.april: Frist for IL til å rapportere 

medlemstall og aktivitet til NIF. 

Ca. 10.okt. Allaktivitetsdagen i 

Hvalerhallen regi av IL, 

koordinert av IR 

IR inviterer til temakveld for lag og 

foreninger i okt/nov. 

Søknad om spillemidler 

sende kommunen 

 

Søknad om spillemidler til utstyr først i mars 

 



  

 

Oppgaver Delmål Tiltak Når

Anlegg:

*Gi innspill til prioritering i Handlingsplan  for planlegging 

idrett- og nærmiljøanlegg

*Arbeide mot kommunen for realisering av prioriterte anlegg

*Stille krav til utbyggerne/kommunen at det ved bygging av 

nye skoler/rehabilitering til etablering av idrettsanlegg ute og 

inne som også gagner idretten i fritida

Innspill fra idretten til fordeling av driftsmidler. Frist for 

utbetaling: nov.

Mai/juni

Fordele LAM fra KUD til IL etter en prioritering. Frist for 

utbetaling: nov.

Aug/sept

*Gjennomføre 2 møter/år med kommunepolitikere der vi 

blant annet:

 - gi innspill i den kommunale budsjettprosessen før politisk 

behandling

-formidle viktig informasjon om idrettslivet -jobbe for å bli 

verdsatte rådgivere for kommunen i saker som på forskjellige 

måter omhandler idrett

*Revidere samarbeidsavtalen med Hvaler kommune årlig Sept/okt

*Aktiv deltagelse i utforming av kommunale delplaner og 

reguleringsplaner som berører idretten i kommunen

Etter 

forespørsel

Være en møteplass 

og utviklingsarena i 

skjæringspunktet 

mellom offentlige 

og frivillige virke

*Delta i kommunens nettverkssamlinger for lag og foreninger Vår/høst

*Bistå idrettslagene i utviklingen av gode idrettstilbud og 

idrettsanlegg og sammen med idrettslagene presentere dette 

for Hvaler kommune. Bistå lagene i forbindelse med søknad 

om spillemidler

Hele året

*Avholde årsmøte i idrettsrådet etter årsmøter i IL Senest juni

*Samarbeide med idrettsråd i nabokommunene der det er 

relevant
Hele året

*Samarbeide med andre IR , IK og særidretten og NIF for å få 

impulser til idretten på Hvaler
Hele året

*Utvikle gode rutiner for kommunikasjon med idrettslagene

*Temakveld for lag og foreninger  

*Legge til rette for årlig aktivitetsdag der lag og foreninger 

presenterer sitt idrettslag for barn og unge på Hvaler

*Friluftslivets uke 37. Familiedag med div. arrangement på 

Harestokken

*Ha en god dialog med idrettslagene og være en viktig 

støttespiller for disse. Gjensidig informasjon skal tilstrebes 

gjennom fellesmøter og- eller dialogmøter.

Hele året

*Markering av NM-vinnere/mestere i samarbeid med Hvaler 

kommune

Alle saker som er av 

felles interesse for 

idretten skal sendes 

til kommunen 

gjennom 

idrettsrådet.

Være en arena for 

samarbeid mellom 

lagene

Okt/nov

September/

oktober

Idrettsrådet skal 

være et 

idrettspolitisk 

organisasjonsledd 

med oppgaver 

primært på lokalt 

nivå.

Leve opp til Lov for 

Hvaler idrettsråd 

v edtatt 2020 og NIFs 

langtidsplan vedtatt 

2019: Idretten vil  og 

Idretten skal

Foreta prioriteringer 

på vegne av 

idrettslagene

Styrke idrettens 

rolle og 

rammevilkår i 

lokalsamfunnet

Dokumentere og 

synliggjøre idrettens 

lokale omfang samt 

utvikle lokale 

idrettspolitiske 

handlingsprogram

Handlingsplan for Hvaler idrettsråd årsmøteperioden

Hele året

mars og 

oktober

*oppdatere jevnlig egen nettside på Hvaler kommune med 

informasjon om møter og aktiviteter

Hele året


