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Apning av leder

SAXSLISTE:

l.

Godkjenne de deltakende representantene.

2. Velge dirigent(er).
3. Velge referent(er).
4. Velge to representanter til
5. Godkjenne innkallingen,

i

underskrive protokollen.

6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle irsberetningen
9. Behandle regnskapet og kontrollutvalgets beretning
10. Behandle fonlag og saker
a) Vedta fordelingsnokkel lokale aktivitetsmidler (LAM)
b) Vedta lovnorm
c) Ansettelse av ny daglig leder
d) Vedta rulleringsplan 202l - 2024
1 1. Vedta budsjett for 2021.
12. Foreta folgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
4 styremedlemmer og I varamedlem velges i partallsir
3 styremedlemmer og I varamedlan velges i oddetatts6r
c) Konhollutvalg med 2 medlemmer og I varamedlem.
d) Representanter til idrettsketstinget, eller gi styret fullmakt til 6 oppnevne
represenumtene.
e) Valgkomit€ med leder og 2 medlemmer og I varamedlem.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Owige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer
skal det velges l.varamedlem, 2.varamedlem osv.

vi minner om at alle innkalte laglforeninger kan stille med to representanter, en av hvert
kjonn. Bare Troms idrettskets kan gi dispensasjon for i mste med to av samme kisnn.
Representant(er) ma ha med seg firllmakt underskrevet av lagets leder. Fullmaktssklema
finner du her:
hftps://n rw'rv.senjaidretts.ad.no/wo-contenvuploads/2020/06iFULLMAKTskiema.doc
Kun de godkjente representantene har sterrmerett under irsm6et.
Sakspapirene er lagt ved

SOret
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Forretningsorden
|

.

fusmoteforhandlingene ledes av valgt dirigent

2.

Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Taletiden settes til hoyst tre minutter forste gang og to minutter andre og tredje gang.

3.

Atle fotslag mA leveres skriftlig til dirigenten og vere undertegnet med forslagsstillers
navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til
votering. Forslag kan bare fiemmes i saker som star pi sakslisten.

4.

For at vedtak skal vere gyldige, mA de vere fattet med flertall av de avgitte stemmene
nar ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemning benyttes fortrinnsvis
h6ndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten
forlange skriftlig votering. I protokollen fsres alle forslag og de vedtak som er giort.
Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt.
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Arsberetnins stvret
Styret i2020 har hatt folgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Elisabeth Rognli
Ken Stile Lindberg
Roger Haugnes
Lisa Gresseth
Eirik Hamsund
Lena Hansson
Jonas Olsen
Helen Lorentzen
Fred Inge Fredriksen

IL Pioner Fotball

Varamedlem:
Varamedlem:

Randi Karlsen
Hege Leiknes

Husoy IL
Varden FK

otto Alfredsen
Alexandra H. Uteng

Botnhamn UIL
Havsrn UIL

Truls Siri
Hugo Reiertsen
Stina Uteng

Finnsnes Skiklubb
Havsm UIL
Husoy IL

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Kontrollkomite:
Leder:
Medlem:
Varamedlem:

Vesterfiell O[
Finnsnes Skiklubb
Senja Cykleklubb
Ssndre Torsken

IL

Gryllefiord IL
IL Foss
Havsrn UIL
Vangsvik IL

Daglig leder i 50o/o: Brynjulf Edvardsen
Brynjulf Edvardsen

Sekreter:

geografiske
Aret som er g6tt var det fsrste i den nye senja kommune. Idrettsridets
klubber' Styret var kommet
ansvarsomride ble mye storre og vi skulle ivareta mange flere
pandemien slo til og satte store begrensninger pi den
Jo& i gang med arbeidet aa Covia-t9
styrets arbeid' Det
Iare6rfig";ktiviteten i klubbene. Pandemien fikk ogsi betydningen for
til6legge mster til ulike plasser
bl.a. mange elektroniske moter og vi har ikke hatt muligheten
styremoter pi
i kommunen slik som vi opprinnJtig hadde planlagt. Vlhar hatt frsiske
Det er et mil at styret
Finnsnes, i Vangsvik og i drylefiord. Arsmstet ble holdt i Senjahopen'
blir godt kjent med idrettslag og anlegg i hele kommunen'
Tre av mstene ble giennomfort fusisk'
Styret har avhold 15 styremoter og behandlet 61 saker.
legges ut pi hjemmesiden til
mens 12 ble giennomfsrt elektronisk. Protokoll fra styremotene
Senja Idrettsrid: www. senj aidrettsrad'no
med aktsrer pi kommunalt'
Leder, daglig leder og styremedlenlmer har deltatt pfl moter
utenfor kommunen i
,"giorruf, igiandsdefi."tta" niv6. Det har ikke varlreiseaktivitet
perioden.
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I september 2020 frkk idrettsridet endelig pi plass en samarbeidsavtale med Senja kommune.
Den sikrer idrettsrAdet forutsigbarhet giennom et avtalt Arlig minimumsbelop som tilskudd til
idrettsridets arbeid. Styret vil takke ledelsen i kommunen for tilskuddene til lonn for daglig
leder, samt midlene som er gitt til drift. av InHudering i idrettslag bestAende av de to
lavterskeltilbudene Kubbtiltak og Aldivite t og mestring.
Gjennom ulike tiltak gir vi inaktiv ungdom og innvandrere et laterskeltilbud, for g skape
lokal tilhsrighet og sosial integrasjon glennom idrett og fysisk aktivitet. Arbeidet er deli opp i
Inkludering i idrettslag: Klubbtiltak og Aldivitet og mestring og drives med skonomisk
tilskudd fra Senja kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Troms og Finnmark
Idrettskrets. Det er laget en egen rapport om tilr*ene i InHudering i idrettslag.
Aktivitetsniviet i forbindelse med Klubbtittak bestemmes av tilglengelige miJler og
klubbenes aktivitetsnivi innen inkluderingsarbeid. Folgende klubbei f*k tildelt
miiter tit
kl_ubttiltak for 2 020: Eventyroya Handballklubb, Finnsnes IL Allianse, Finnsnes pistolklubb,
FK Senja vangsvik IL. Som folge av koronapandemien var det bare iventyroya
of
Allianse som fikk gjennomfsrt tiltakene.

ur

nr

Klubbtiltak: Klubbtilbudene drives av klubbene med skonomisk tilskudd
fra kommunen.
Idrettsradet fordeler pengene etter ssknad. Det ble i 2020 utarbeidet
nye retningstinjei ror
ssknadene og for rapporteringsskjema. Stlret har brukt mye
tid p6 dette.

Aktivitet og mestring: Her har vi ei gruppe med I 2 ungdommer som f;ir
et tilbud en gang i
uka. Tilbudet er beregnet p6 ungdomsskoreerever, og 6lger skoreruta.
I noen tilfeller kai ogsn
elever fra 7. klasse fi vere med. Det har vert .-gJ bor-utt"
flyktninger med i gn il". -'
Ledergruppa som folger opp ungdommene bestjr arv pe.sone.
fia korim*".r, ijr"tiJ.eda .rg
politiet (o personer). Aktivitetene har.stor variasjon og er gratis
ro. a" ,oPi grunn av covid-I9 var det ikke aktiviteter i tidsrom]net r2.mars
". -J-i *00".
og ut ,ur"ar"i[ilii
Tilbudet ble igjen ukentlig fra september 2020. Dette tiltaket anser
styret i Senja idrettsrid for
i vere srerdeles viktig.
Idrettsredet er en horingsinstans alle saker som angAr idretten
i kommunen. vi mi gi uttalelser i
slike saker pi ulike nivi. Dette er saker som i de fliste tilfelrer
krever e, g.*aig fiiunamg i
styret. Eksempler pd saker vi har engasjert oss i:

o
o
o
r

Uttalelse Uttalelse Uttalelse Hvem skal

Kulturmidler drift Idrettsanlegg
Kulturmidler Idrettsaktivitet
Rullering anleggspl anen 2021_2024
drifte de smii idrettslagene

siste eksempel er et utspill fra friidrettene i Troms og Finnmark.
Dette fulgte vi opp via krets til
Norges ldrettsforbund. Mange sm6 krubber mener bfrakratiseringen
av iditten
a
kvele lysten til 6 ta administrative verv i klubbene. Fremover kommer
blant annet ,ut".
gjelder fordeling av driftstilskudd til idrettshaller, og idrettsrAdet
skal ogsA vere aktiu i*u"ia"t
med, Sehorplan ldreu, frituftstiv og kuttur.

"iir.ia."o
*-
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Avslutningsvis er det viktig i minne om at fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) er en
sak som krever ganske mye arbeid, og vi vil igien minne lagene om 6 sende inn sine
Arsmeldinger til idrettsr6det si snart disse foreligger. Arsmeldingene sendes pA e-post til
daglig leder. Vi oppfordrer klubbene til i lage en oversikt over hvor mange dugradstimer
klubben utfsrer i lopet av aret. Dersom sty,ret i idrettsridet ikke fir tilsendt arsmeldingen kan
det medfsre at klubben fAr tildelt mindre penger nAr lokale aktivitetsmidler skal fordeles.
Idrettsridet vil fortsatt vere en pfiriver for at rammebetingelser fra det offentlige skal oke i
irene fremover. BAde lokalt, regionalt og nasjonalt forssker idrettsrAdet i pAvirke
rammebetingelsene til idretten, samt fortsette med A sette fokus pi viktigheten av alt det viktige
arbeidet som frivilligheten bidrar med innenfor idrett og folkehelse. Idrettsridet kom seg pA
Facebook i lapet av 2020, og det har vert en god kommunikasjonskanal for A ni ut til folk flest
bide med i opplyse om soknadsfrister, men ogsi bidra i informasjonsarbeidet med kommunale
retningslinjer og bestemmelser som folge av Covid-l9, samt ni ut med informasjon om
idrettsradets owige arbeid.
Det har i perioden vert vanskelig A IE fflt alle verv som kreves innenfor idrettsrAdet arbeid. PA
vegne av idreftsradet oppfordrer derfor styreleder til at idreftslagene ser villigheten av i bidra til
idrettsrAdets arbeid. Et arbeid basert pi ren frivillighet, entusiasme og med hjerte for idrett.
-

Pi

vegne av de som forlater sfyr.et,

Timelv 09.M.21

Elisabeth Rognli
St1'releder

(sigr)

vil vi talke for

oss og onsker det nye styret lykke

til.

Sak 10 a)

Forslag

til fordelingsndkkel LAM Senja ldrettsr6d:

Senja idrettsred benytter medlemstall ved fordelingen

o

Min 35-40 %: barn 6-12 Ar, herav IO-72% til ldrettsskoler
(Def. idrettskoler:

o
.

http://www.idrett.no/t2.aspx?p=44194)

Min 45-50 %: unge 13-19 er
10-20 % tilgruppa:

.
o
o
.

Barn med soesielle behov
Regelmessig aktivitet som ikke blir registrert innen idrettsregistreringen
Lag med spesielle trener- og lederutdanningstiltak

Inntil 2 % fordeles til idrettslag som har sertifisert seg som (Rent idrettslag).
Engangsutbetaling pa maksimalt kr 2.500 pr idrettslag

Dersom aktivitetstall benyttes til fordelingen:
Det skal ikke lonne seg 5 st6 utenfor en organisasjon, derfor bor hodestotten

til personer i

denne gruppen ikke overstige 70 % av hodestotten til de som blir fanget opp av

idrettsregistreringen. ldretts16det gis fullmakt til 6 fravike fordelingsnokkelen.
Minimumsbelopet som kan fordeles er kr 1000

Tiltak

Hva slags

Barn med spesielle behov.
Dette er tiltak som krever en ekstra
tilrettelegging for enkelte grupper
som f. eks. funksjonshemmede,
asylsokere, flyktninger og barn med
adferdsproblematikk
Regelmessig akivitet som ikke blir
registrert innen ldrettsregistreringen
Dette er tiltak som mA gjennomfores
minst 5-6 ganger og hvor antall
deltagere pr gang i aldersgr. 6-12 og
13'19 ir mi dokumenteres.
Eks. friluftsleir Revet.
Lag med spesielle leder - og

lederutdanningstiltak. Dette

kan

vare

tiltak hvor lag/klubber tilrettelegger for e
beholde unge utovere i
trenerteam/ledelsen for laget/klubben.
Dette kan v@re seg utovere som ellers
ville ha forsvunnet fra den organiserte
idretten. Disse unge vil p6 denne mdten
fortsette
utoverne.

6

vare forbilder for de yngre

tiltak

MSlgruppe

Antall deltagere
6-L2 6r 13-19 ir

Sak 10 b)

Fonlag til endring av lovnorm for Senja idrettsrAd
Legger ikke ved hele lovnormen, bare de punktene vi snsker

S

17

A

endre.

Arsmotets oppgaver
Arsmstet skal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de fremmstte representantene.
Velge dirigent(er).
Velge referent(er).
Velge to representanter til 6 underskrive protokollen.
Godkjenneinnkallingen.
Godkjennesaklisten.
Godkjenneforretningsorden.
Behandle irsberetning for idrettsridet.
Behandle idrettsridets regnskap, kontrollutvalgets beretning [og revisors
beretningl.
Behandle forslag og saker.
Vedta budsjett.
Foreta folgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og2 varamedlemmer.
4 styremedlemmer og I varamedlem velges i partallsdr
3 styremedlemmer og I varamedlem velges i oddetallsar
c) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og I varamedlem.
d) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til fr oppnevne
representantene.
e) Valgkomit6 med leder 2 medlernmer og 1 varamedlem.

10.
11.
12.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Ovrige medlemmer velges samlet'
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer
skal det velges l.varamedlem, 2.varamedlem osv.

Sak 10 c) Ansettelse av ny daglig leder
Styret foreslar at niLvrerende leder og nestleder sammen med ny leder
gjennomforer prosessen med ansettelse av ny daglig leder

Sak 10 d)

Ruf

f

ering anleggsplan 2021 -2024

Prioriterte anlegt

Senja kommune

Anfeggspfan 2O2l-2O24
sokere

Ordinare anlegg

Pri

Eier

Kostn.

Komm.

Midler 33%

K

1

Renovering gammel
gard.

1777

586

to 077

3150

11 250

Senja fotballhall
FK Senja

11250

2 453
Fil

fotball

7 641

2453
1 502

Framsyn
IL

4 550

7502
Dbu

Gisund

skWerlag

7

69 886

Rehab kunstgress

o 100m skytebane

K

3 150
lL Pioner

kunstgressbane ger

K

586

2 Pioner kunstgress

5

K

2023

Fil

Allianse

A

2022

2021

Rest
komm.
2024 midler til
utb. ettel
2024

1 699

560

Stadion med

1 182

speakerbu
senja ski

8 Trakkemaskingaras.ie

3 581

1187
343

Gibostad
IF

1038

343

I

1 775

Rehab kunstgress
FK Senia

I775

5 338

4 125

10 Klubbhus
Senja ski

11

Lager/garasje
kunstgressbanen

4125

20 100

153

Gibostad
465

IF

153

Anlegg som har fitt vedtak om spillemidler

Ar

Eier

Ordinare anlegg

Nybygg klubbhus,

Fil

garderober, lager

Allianse

stir i planen i pivente av kommunale anleggsmidler
Komm.midler

Kost.

33o/o

3 300

9 979

2021

200

2022

200

2023

200

2024

200
281

2020 Kunstgressbane 9er
2420 Kunstgressbane 9er

Pri

1

Gibostad
IF

1385

150

150

1s0

150

4650

1535

100

1_00

L00

L00

95 630

33 300

450

450

450

450

2021

2022

2023

2024

Botnhamn
UIL

Til fordeling

SUM

Narmiljoanlegg

Eier

Rehab
sandvolleyball

Gibostad
IF

Senja ski

2

42AO

686
1 035

Komm.

Kostn.

midler
79

100

29 081

20
0

1250

100

80

20
0

Skileikanleeg trinn 1
Senja ski

3

1250

80

100

20
0

Skileikanlegg trinn 2

Sum

2 579

300

100

,|00

20

0

2

Resu ltatregnskap
SENJA IDRETTSRAD

for 2020

2020

2019

Salgsinntekt

489 494

0

Sum driftsinntekter

489 494

Varekostnad

(60 000)
(259 e60)

0

3 6e0)

0

Note

Lonnskostnad
Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

(1

0

(333 651)
155 843

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Nefto finans
Ord

inart

resu ltat

fsr skattekostnad

155 877

Ordinart resultat

155 877

Arsresultat

'155 877

Overforinger
Annen egenkapital

155 877

Sum

155 877

0

Balanse pr. 31. desember 2020
SENJA IDRETTSRAD

Note

2020

2019

EIENDELER

Omlopsmidler
Bankinnskudd, kontanter og lignende

195 411

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

195 411

Sum omlopsmidler

195 411

Sum eiendeler

195 411

0

Balanse pr. 31. desember 2020
SENJA IDRETTSRAD
20'19

2020

Note
EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Opptjent egenkaPital
Annen egenkaPital

155 877

Sum opptjent egenkaPital

155 877

Sum egenkaPital

155 877

0

Gjeld

Kortsiktig gield
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

12 275

0

27 259

0

Sum kortsiktig gjeld

39 534

Sum gjeld

39 534
0

195 411

Sum egenkapital og gjeld

Fred-lnge Fredriksen
Styremedlem

Helen Marie Fredriksen

Jonas Olsen
Styremedlem

Styremedlem

Lisa Gresseth
Styremedlem

Roger Haugnes
Styremedlem

Lorentzen

Lena L;nnsllna Hansson
Styremedlem

ErnK

Frarnsuno

Styremedlem

eryniutf Jostein Edvardsen
Daglig leder

KontrolluWalgets beretning for 2020
I henhold

til

NlFs lov 5 2-12 avgir herved KontrolluNalget iS€nja ldrettsrad sin beretning.

Uttalelse om ersrqnskap€t og idrettsrildets anlugender to.

trrig

Kontrollutvalget skal plse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsled&ts og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et seerlig fokus pA at organisasjonsleddet har
forsvarlig forvaltning og okonomistyring, at dets midler benyttes isamsvar med lover, vedtak, bevilgninger
og okonomiske rammer.

Kontrolluwalget skal forelegges alle forslag til \redtak som skal behandles
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsomrlde.

pl irsm6te/ting,

Kontrollutvalget skal fore protokol over sine moter, avgi en beretning

til

og awi en

ersmote/ting og foreta

regnska psrevisjon.

M har

utfift filbende

handllnger:

vi har gjennomS,tt protokoll for 6rsmgtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter
utvalget har funnet
det nodvendig 5 giennomgS. M har fitt alle opplysninger som vi harbedtom fra
idrettsradets lederog daglig
leder' vi har giennomgett styrets ersberetning for 2020 og det styrebehandlede
drsregnskapet for 2020.

vi

har foretatt regnskapsrwisjon og kontrolert resurtatregnskap, baranse
og noter. Kostnao€r er

stikkprovemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og
vesengige inntekter er kontrollert mot
avtaler og annen dokumentasjon.
Bafansen viser idrettsradets verdier for ovng" og balanseverdier
er kontrollert mot underliggende
dokumentasjon' Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har
vuroert at notene gir de opplysninger som er
av betydning for i bedomme idrettsredets stilling og resultat.
Regnskapet viser et overskudd p6 kr. 755 877, ogved
arsavslutning 2020 banksaldo pe

kr.

lg|

477.

Kontrolluwaltet har fr€ende mcrtnader til forvaltnlrgan
ac idrettsradet:
Arbeidsgiver hor en lovpdhgt ptifl. for yrkesskadeforsikring
for sine dnsdtte. Det kon vere hensiktsmessig 6
vurdere om det er behov for reiselorsikring. (Se NlF,s e_laring <ldretten
som arbeidsgiver>).

Kontrollutvalget har irlgeode merknader til det freflllagte
regnskapet:
Kontrollutvolget har ingen merknoder til det
fremtogte regnskapet.
KonklusJon

Kontroffuwalget anbefoler

at styrets beretning og

idrettsrddets drsregnskap

drsm6tet.

Finnsnes, 11. april 2021

Leder

Medlem

ror 2ozo godkjennes

av

Senja

ldrettsrid

Budsjett 2021
Inntekter

Noter
Troms og Finnmark Idrettskrets
Senja Kommune
Momskompensasjon

Renteinntekter
Overfsrt fra oppsparte meidler
Sum inntekter

130 000,00

280 000,00
30 000,00
50,00
65 000,00
505 050,00

Utgifter
Klubbtilskudd
Lsnn til ansatte
Leie lokaler
Programvare

irlig vedlikehold

Annet driftsmateriell

13 200,00
1 000,00

2 000,00

Aktiviteter

23 000,00

Regnskapshonnorar

15 000,00

Kontorrekvisita
Datautstyr
Moter, kurs oppdatering
Bilgodtgi orelse oppgavepliktig

Sum utgifter

140 000,00

260 000,00

I 500,00
7 900,00
5 000,00

20 000,00

Passasjertillegg

3 000,00

Reisekostnad, ikke oppgavepl

8 500,00

Diettkostnad, oppgavepliktig
Forsikring
Bank og kortgebyrer

2 050,00
1 000,00

2 000,00
505 050,00

