HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
tlf: 69 17 49 66
Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden
E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com

Årsberetning 2015
Årsmøte i Halden Idrettsråd
15. mars 2016 kl. 18:30
I Halden Ishall
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Dagsorden

Utdeling av
a. Olai Gundersens Ærespris
b. Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris
1. Åpning
2. Presentasjon av gjester
3. Godkjenne fremmøtte representanter
4. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
5. Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen
6. Behandle årsberetningen
7. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand
8. Behandle forslag og saker
- Reviderte lover for Halden Idrettsråd iht. endringer i NIFs lovverk og lovnorm for idrettsråd
- Strategiplan for perioden 2016 - 2020
9. Fastsette kontingent
10. Behandle idrettsrådets handlingsplaner for 2016
11. Budsjettforslag 2016
12. Valg
13. Hilsninger
14. Avslutning
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Forretningsorden
1. Årsmøtet skal ledes av den valgte dirigent, og protokollen føres av den valgte referent.
2. Ingen representanter gis ordet mer enn tre – 3 - ganger i samme sak. Dirigenten kan
foreslå strek og forkortning av taletiden.
3. Alle vedtak fattes i henhold til HIR’s lover.
4. Alle tilleggsforslag / motforslag skal leveres skriftlig til dirigenten, med underskrift av
representant og dennes verv.
5. Forslag utenom de saker som er nevnt i dagsorden, eller i dem på forhånd innleverte
forslag, kan ikke fremmes.
6. Fremsatte forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke fremmes, etter at forslaget er satt til
votering.
7. Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag.
8. I protokollen føres alle vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og i mot, så fremt
ikke vedtaket er enstemmig.
9. Bare godkjente representanter kan avgi stemme.

Styret i Halden Idrettsråd 2015
Funksjon
Leder

Navn
Per Nordlie

Nestleder

Jens Petter
Lindstrøm
Elisabeth
Stenbock Eriksen
Stine Marie Hov
Karlsen
Monica Kruse
Johansen
Jan Wiig

Klubb
Halden
Atletklubb
HTH

Valgperiode Lengde Komm.
2015-16
1 år
Gjenvalgt
2014-16

2 år

Gjensto

Haldens
Svømmeklub
Halden
Innebandyklubb
Ishockeyklubben
Comet
Kvik Halden FK

2015-17

2 år

Gjenvalgt

2014-16

2 år

Gjensto

2014-16

2 år

Gjensto

2015-17

2 år

Ny

Ungdomsrep. Jonatan Nolet

Halden Idrettslag

2015-16

1 år

Ny

Varamedlem

Halden Skiklubb

2015-16

1 år

Ny

Halden
Pistolklubb

2015-16

1 år

Gjenvalgt

Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem

Hege Næss
Bjørgul
Nancy Ryland
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Øvrige tillitsvalgte:
Revisorer
Vararevisorer
Idrettsmerket
Norske Skog
Saugbrugs’
Ærespris
Olai
Gundersens
Ærespris
Valgkomite

Annette Øyen
Jens Andersen
Arne Moe
Kari Ohlgren

Halden Skiklubb
TTIF
Kvik Halden FK
Halden Idrettslag

2015-16
2015-16
2015-16
2015-16

1 år
1 år
1 år

Ny
Ny
Ny

1 år

Gjenvalgt

2015-16

1 år

Ny

2015-16

1 år

Ny

2015-16
2015-16

1 år
1 år

Ny
Ny

Oppnevnes av
styret i HIR

2015-16

Olai Gundersen
Leder av HIR

2015-16

Leder: Halden
Basketballklubb
Fredrikshald
Turnforening
Halden Golfklubb
Vara: Halden
Karateklubb

Styrets beretning 2015
Ved utgangen av år 2015 var 47 klubber medlemmer av HIR. Berg Pistolklubb er strøket.

Medlemsklubber pr 31.12.2015:
Arbeidernes Jeger og fiskeforening

Fredrikshald Fotballklubb

Berg IL

Fredrikshald Roller Derby Klubb

Buer/Kornsjø Skytterlag

Fredrikshalds Turnforening

Fossen Bowlingklubb

Gimle IF
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Halden Skytterlag
Gracie Jiu-Jitsu Halden
Halden Skytterlags Min.gr.
Halden Atletklubb
Halden Styrkeidrettslag
Halden Basketballklubb
Halden Taidoklubb
Halden Bokseklubb
Halden Tennisklubb
Halden Cyckleklub
Halden Topphåndballklubb
Halden Curling Club
Halden Triathlonklubb
Halden Golfklubb
Halden Volleyballklubb
Halden Idrettslag
Haldens Roklub
Halden Innebandyklubb
Haldens Svømmeklub
Halden Karateklubb
Håndballklubben Halden
Halden Klatreklubb
Idd Sportsklubb
Halden MC-klubb
Ishockeyklubben Comet Halden
Halden Modellflyklubb
KRIK-Kristen Idrettskontakt
Halden & Omegn J.F.F.
Kvik Halden Fotballklubb
Halden Padleklubb
Nedre Glomma Sportsskytterklubb
Halden Pistolklubb
Sho Bu Kan Karateklubb
Halden Rideklubb
Tistedalen Friluftslag
Halden Seilforening
Tistedalens Turn & Idrettsforening
Halden Skiklubb
Øberg Volleyballklubb
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Året 2015
Det har i år vært avholdt 13 styremøter, 2 ledermøter samt flere komite- og utvalgsmøter. Leder
og øvrige styremedlemmer har deltatt i en rekke aktiviteter som HIRs representanter. For våre
representanter i hall-prosjektet, har møteaktiviteten vært meget hyppig.


HIRs leder Per Nordlie var også i 2015 medlem av utvalget som avgjør årets mottagere av
Saugbrugs Ærespris

For styret har det som vanlig vært et aktivt år med diverse møtevirksomhet ifb.:









Prosjekt ny idrettshall
Idrettsrådkonferanse
Idrettspolitisk konferanse
Befaring av idrettsanlegg
Ledermøter i regi av ØIK
Særmøter med klubber i HIR
Møte med politikere og adm. i Halden kommune
Fellesmøte Særkretser/Idrettsråd

Halden Idrettsråd vil fortsatt jobbe aktivt for at idretten skal ha forutsigbare linjer, og i den
forbindelse er økonomitilskudd av vital betydning. En positiv holdning fra kommunens
folkevalgte bidrar til en positiv utvikling innen det frivillige arbeidet, som på sikt kommer hele
lokalsamfunnet til gode. 2015 var dessverre også et dårlig år med hensyn til økonomitilskudd fra
Halden kommune.
Idrettsrådet forsøker i størst mulig grad å være tilstede på de årsmøter de er invitert til.
Halden Idrettsråd 75 år – 12.01.2015
Halden Idrettsråd er landets eldste idrettsråd. I forbindelse med jubileet, sa Alf Lars Solberg seg
villig til å videreføre boken «Idrett i Halden» frem til 2015. Mail ble sendt alle klubbene tidlig på
året med ønske om oversikt over styremedlemmer i tiden 2000 – 2015 samt info om utmerkelser
og store prestasjoner. Noen klubber var raskt ute med svar, men det var ikke få purringer som ble
sendt ut før boken endelig kunne gå i trykk. Utrolig mange klubber hadde ingen historisk oversikt
tilgjengelig på data.
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Jubileumsfesten ble arrangert på Fredriksten Hotell 24.10. Tilstede var bl.a. ordfører, representant
fra ØIK samt representanter fra våre store bidragsytere Sparebankstiftelsen i Halden og Berg
Sparebank. En meget vellykket fest med taler, gaveoverrekkelser og innslag fra «Sinnakællen».
En stor skuffelse var manglende representanter fra idrettsrådets klubber. Kun 11 klubber var
representert på festen.

Sportslige resultater
Mari Fasting, HSK, tok VM-sølv langdistanse, NM-gull lang- og mellomdistanse. Olav Lundanes
tok VM-bronse lang, og NM-gull lang og ultralang. Emil Wingstedt tok NM-gull i sprint.
Både Mari og Olav mottok Kongepokalen i 2015 for sine flotte NM-prestasjoner.
Ingrid Bøe Jacobsen, HCK, tok VM-sølv i terreng sprint og NM-gull i samme distanse. Hun tok
også sølv i Nordisk mesterskap rundbane.
For sine flotte prestasjoner mottok Ingrid fra NCF Veteranklubbens pokal for 2015.

Samarbeid med Halden kommune
I juni 2015 ble Samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Halden Idrettsråd endelig
undertegnet. Målsetting: En samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd bidrar til en
klargjøring og gjensidige forventninger til samarbeidet
 Den sikrer bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter
 Bidrar til å skape forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter
Det skal gjennomføres en årlig evaluering av samarbeidsforhold og resultater. Gjennomgang og
evt. fornyelse av avtalen gjøres hver 2.år.
Etter flere henvendelser, fikk vi i løpet av 2.halvår 2015 2 møter med kommunen. Disse var
veldig positive.
Styret har i flere møter med Halden kommune diskutert muligheter for å ta i bruk ledige arealer i
Halden Ishall. Dette for å kunne utvikle et «idrettens hus» i Halden. Vi venter fremdeles på svar
ang. arealer og leiepriser denne saken.
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Prosjekt ny idrettshall
Remmen-alternativet
På bakgrunn av bl.a. to vedtak i kommunestyret arbeidet HIR med å realisere en fleridrettshall og
et svømmeanlegg som skulle inngå som en del av Halden Idrettspark på Remmen, hvor fase 1 var
fleridrettshall og fase 2 var svømmeanlegg. HIR gav ut en brosjyre om Remmenanlegget, som ble
distribuert til alle husstander i Halden. «Hallsaken» ble kanskje den viktigste saken i valgkampen
på høsten. Før valget møtte 700 haldensere opp i sentrum for å vise politikerne at behovet for ny
storhall i Halden er skrikende. Det var HIR og de andre idrettene i Halden som tok initiativ til
dette.
HIR var representert med 3 personer i arbeidsgruppen som arbeidet med etableringen av en
idrettspark på Remmen. Denne arbeidsgruppen ble ledet av Idrettsrådet i Halden med bl.a.
ledende politikere fra de største politiske partiene i Halden - AP, Høyre og Frp. HIR
representanter var Per Nordlie, Jan Wiig og Jens P. Lindstrøm. Arbeidsgruppen arbeidet hele året
fram til valget i september 2015 med å fremme utbyggingen av en flerbrukshall og nytt
svømmeanlegg på Remmen. Etter valget ble arbeidsgruppen nedlagt, men HIR tok initiativet til å
etablere en ny arbeidsgruppe senere på høsten, som resulterte i et vedtak i kommunestyret i
desember 2015 om opprettelsen av den nye arbeidsgruppen

Fleridrettshall på Os
Et enstemmig vedtak i kommunestyremøte 10.12.2015 om å opprette en arbeidsgruppe for å
utarbeide et beslutningsgrunnlag for å få etablert en allbrukshall/flerbrukshall i Halden som i
varetar idrettens behov, både toppidrett- og breddeidrett, skolenes behov og Halden-samfunnets
behov, politiske ønsker og visjoner for framtidig utvikling i et kort, mellom og langsiktig
perspektiv.
Representanter i gruppen er: Roar Lund og Marianne Melhus, Høyre, Kirsti Brække Myrli og
Lars Reidar Pedersen Due, Arbeiderpartiet, Jan Wiig og Jens P.Lindstrøm, HIR, Erlend F.Lund,
HTH og Terje Wahlstrøm, Fr.halds Turnforening. Varamann: Per Nordlie, HIR. Det er avsatt 0,5
mill. til utredning på Os. Prosjektet søkes etablert i samarbeid med Østfold fylkeskommune.

______________________________________________________________________________________________
HIRs Årsberetning 2015
ese

8/10

HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
tlf: 69 17 49 66
Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden
E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com

Kommunale midler – kr 175.000,Ingen støtte tildelt HIR til dekning av utgifter for egne anlegg, eller dekning av leieutgifter. De
eneste midlene vi fikk, var hodestøtte på kr 45,- for medlemmer under 19 år.

Statlige midler (LAM-midler) – kr 1.716.000,Det var en økning i LAM-midlene på ca. kr 500.000,-. Beløpet baserte seg på 5146 medlemmer
under 19 år.
HIR har utarbeidet en fordelingsnøkkel som tidligere er presentert på ledermøter, og denne
brukes ved fordeling av ovenstående midler. Pengene blir fordelt ut fra aktivitet og antall aktive
barn/ungdommer. Grunnlaget for tildeling er mer basert på aktivitet blant barn/ungdom enn på
antall medlemmer. HIR følger byens idrettslag på nært hold og evner å vurdere hvilke klubber
som har et godt og variert aktivitetstilbud til barn/ungdom.

Fordeling av sponsormidler
Vi mottok kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 100.000 fra Sparebankstiftelsen Halden.
Styret valgte igjen å fordele sponsormidlene basert på mottatte søknader. Etter fastsatte
retningslinjer er det kun klubber som ikke har egne sponsoravtaler med ovennevnte, som kan
søke. Pengene blir ikke overført den enkelte klubb før kopi av ordrebekreftelse eller faktura
foreligger.

Fordeling av treningstider
Pga. mye usikkerhet ang. videre bruk av Remmenhallen, valgte styret i HIR å gå for samme
fordeling av treningstider som på vårparten. Noen klubber har byttet internt, og dette er en god
løsning, men også viktig da å gi idrettsrådet beskjed om dette.

Ledermøter
11 klubber var til stede 16.6 for å diskutere hallplaner og hvordan vi skulle gå frem mot
politikerne i forkant av valget. Et nytt møte ble avholdt 19.august hvor 13 klubber var til stede.
Beslutningen var å samle så mange idrettsutøvere som mulig til en mønstring i forkant av
kommunestyremøtet 3.9. En vellykket mønstring hvor ca. 700 idrettsinteresserte deltok.
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HIR ga også ut en brosjyre i forkant av valget hvor vi orienterte om realitetene i forhold til
behovet for at våre barn skal ha et godt treningsalternativ i vår by.

Æresprisvinnere 2015:
Saugbrugs Ærespris:

Håkon Raadal Bjørlo, Halden Skiklubb

Olai Gundersens Ærespris:

Halden Idrettslags barn- og ungdomsgruppe

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris:

Ingrid Bagger og Haldens Cyckleklub

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2015 HIL v/Kari Ohlgren som sto for. Som vanlig har vi bare
fått positive tilbakemeldinger.

Oppsummering:
Halden Idrettsråds styre har hatt stor aktivitet siste år. Som oppsummering kan nevnes:








prosjekt ny idrettshall
samarbeid med Halden kommune
fordeling av treningstider
fordeling av sponsormidler
fordeling av statlige og kommunale midler
ledermøter
deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter

I alle saker som er av felles interesse for idretten, skal HIR være involvert. Dette er også
poengtert i vår nye samarbeidsavtale med Halden kommune.
HIRs styre vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre sponsorer:
Sparebankstiftelsen Halden
Berg Sparebank
HIR vil også i år rette en spesiell takk til de lag som har sportshytter i området og for måten disse
blir drevet på. Dette er et glimrende tilbud til Haldens befolkning.
Styret i Halden Idrettsråd 2015
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