HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
tlf: 69 17 49 66
Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden
E-post: idrett@halden.net (kontoret)

Årsberetning 2008
Idrettsrådets årsmøte
24. februar 2009
Kl 18:30 i Kommunestyresalen
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HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
tlf: 69 17 49 66
Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden
E-post: idrett@halden.net (kontoret)

Dagsorden
1. Åpning
2. Presentasjon av gjester
3. Godkjenning av
a.

innkalling

b. dagsorden
c. representanter
4. Godkjenning av forretningsorden
5. Valg av
a. dirigent
b. referent
c. 2 personer til å undertegne protokollen
6. Utdeling av
a. Olai Gundersens Ærespris
b. Berg Sparebanks Idrettsmerkestatuett
7. Årsberetning
8. Regnskap
9. Innkomne forslag
10. Fastsette kontingent
11. Arbeidsplaner for 2009
12. Budsjettforslag 2009 (utdeles)
13. Valg
14. Hilsninger
15. 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 de 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 2008
Funksjon
Leder

Navn
Per Nordlie

Nestleder

Bjørn Torp

Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrep.

Elisabeth
Stenbock Eriksen
Karin Fuglesang
Solveig Søtorp
Jan Erik Herft
Henrikke Johnsen

Varamedlem
Varamedlem

Tron Grandal
Hilde Redi

Klubb
Tistedalen
Friluftslag
Halden Atletklubb
Haldens
Svømmeklub
Halden Golfklubb
Halden Skiklubb
Kvik HFK
Fredrikshald
Rideselskap
TTIF
TFL

Valgperiode Lengde Komm.
2008-09
1 år
På valg
2008-10

2 år

2007-09

2 år

Ønsker
å fratre
På valg

2008-10
2007-09
2008-10
2008-09

2 år
2 år
2 år
1 år

Gjenstår
På valg
Gjenstår
På valg

2008-09
2008-09

1 år
1 år

På valg
På valg
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Følgende er alle på valg:
Øvrige tillitsvalgte:

Revisorer

Idrettsmerket

Kari Ohlgren

Berg IL
Kvik HFK
TTIF
Fredrikshalds
Turnforening
Halden Idrettslag

Saugbrugs
Ærespris
Olai
Gundersens
Ærespris

Per Nordlie

Halden Atletklubb

Vararevisorer

Valgkomité

John Gummesen
Per G.Halvorsen
Jens Andersen
Trond Andersen

2008-09
2008-09
2008-09
2008-09

1 år
1 år
1 år
1 år

2008-09

1 år

2008-09

1 år

2008-09

1 år

HIR’s styre (leder)

Halden Karateklubb
Halden
Volleyballklubb
Halden Padleklubb

Styrets beretning 2008
Ved utgangen av år 2008 var 44 klubber tilsluttet Halden Idrettsråd, dvs. ca. 8500 medlemmer.
2 klubber er slettet og en ny klubb har kommet til i 2008.
Medlemsklubber pr 31.12.2008:
Fossen Bowlingklubb
Arb. Jeger og fiskeforening
Fredrikshald Rideselskap
Baldur Islandshest
Fredrikshalds Turnforening
Berg IL
Gimle IF
Berg Pistolklubb
Halden Atletklubb
Buer/Kornsjø Skytterlag
Halden Badmintonklubb
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Halden Skiklubb
Halden Basketballklubb
Halden Skytterlag
Halden Biljardklubb (slettet 12.12.08)
Halden Skytterlags Min.gr.
Halden Curling Club
Halden Styrke IL
Halden Cykleklubb
Haldens Svømmeklub
Halden Freezebeeklubb
Halden TaeKwonDo Klubb
Halden Golfklubb
Halden Tennisklubb
Halden Idrettslag
Halden Volleyballklubb
Halden Innebandyklubb
Håndballklubben Halden
Halden Karateklubb
Idd Sportsklubb
Halden Klatreklubb ”Klippen” (slettet
12.12.08)

Ishockeyklubben Comet

Halden MC-klubb

KRIK-Kristen Idrettskontakt

Halden Modellflyklubb

Kvik Halden Fotballklubb

Halden & Omegn J.F.F.

Mørk Halden Hestesportklubb

Halden Padleklubb

Sho Bu Kan Karateklubb (ny)

Halden Pistolklubb

Tistedalen FL

Haldens Roklubb

Tistedalens Turn & IF

Halden Seilforening

Øberg Volleyballklubb
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Året 2008
Det har i år vært avholdt 11 styremøter, 1 ledermøte samt flere komitè- og utvalgsmøter. Leder
har deltatt i en rekke aktiviteter som HIR’s representant. Flere i rådet har også representert ved
forskjellige anledninger, som bla. Haldens Roklubbs 100-års jubileum, Haldens Svømmeklubs
90-års jubileum samt Halden Tennisklubbs og Idd Sportsklubbs 80-års jubileer. HIR har lagt nok
et meget aktivt år bak seg.
•
•

HIR’s leder Per Nordlie var også i år medlem av utvalget som avgjør årets mottagere av
Saugbrugs Ærespris
Per Nordlie er i utvalget som fordeler HA’s Ærespris

For styret har det som vanlig vært et aktivt år med møtevirksomhet innenfor bl.a.:
•
•
•

Halden Næringsråd
Næringspolitisk utvalg
Kretsting i Østfold Idrettskrets

HIR har bidratt med innspill vedr. idrett og anlegg til Strategisk Næringsplan for Halden
Kommune.
”Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden” har vært til rullering i 2008.
HIR ser det stadig som en utfordring å få flere ungdommer med i klubbenes styrer og utvalg.
En av hovedoppgavene til ungdomsutvalget er å arbeide for økt medansvar og medbestemmelse.
Vi ønsker derfor at alle lag og foreninger som har en aktiv ungdomsavdeling, skal ha en gruppe
ungdommer (et ungdomsutvalg på klubbnivå) som kan gi klubbledelsen tilbakemelding på hva
som er bra og hva som kunne vært gjort bedre i klubben.
Henrikke Johnsen har vært medlem av Ungdommens Kulturråd.
HIR 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.
HIR har i løpet av 2008 hatt en tett og god dialog med de folkevalgte.
HIR forsøker i størst mulig grad å være tilstede på de årsmøter vi er invitert til.
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Allbrukshall
Per Nordlie og Jan Erik Herft har vært Idrettsrådets representanter i styringsgruppen for ny
allbrukshall i Halden. Kommunens representanter er John Østensvig (Ap) leder, Christer Clausen,
og Vibeke Julsrud fra opposisjonen.
Første møte ble avholdt 27.08.08. Halden Idrettsråds representanter ble gitt i oppdrag å kartlegge
lag og foreningers behov i en allbrukshall, og samtlige lag og foreninger tilknyttet Halden
Idrettsråd ble i august 2008 tilskrevet om dette. Klubbene ble bedt om å melde inn sine
ønsker/behov knyttet til ny allbrukshall, herunder behov for arena for trening, kamp/oppvisning,
tilskuerplass, garderober, sosiale rom og eventuelle kontorplasser.
Våre representanter deltok på en befaringstur i regi av Halden kommune til Norstrandshallen og
Drammenshallen.
Ved fristens utløp var det innkommet totalt 14 innspill fra følgende lag og foreninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TTIF håndball og fotball
HK Halden
Kvik Halden FK
Fredrikshalds Turnforening
Halden Skiklubb
Berg IL
Halden Styrkeidrettslag
Halden Atletklubb
Haldens Svømmeklubb
Halden Basketballklubb
Halden Tennisklubb
Halden Idrettslag
Halden Innebandyklubb
Halden Volleyballklubb

En samlet tilbakemelding fra samtlige bidragsytere var at det ved prosjektering er viktig å sørge
for at det bygges i samsvar med retningslinjer fra den enkelte særkrets og at det bygges ”stort
nok”. Det ble videre påpekt viktigheten av at en ny allbrukshall sikres et forsvarlig driftsgrunnlag
ved for eksempel et samarbeid med lokalt næringsliv. Det var enighet om at behovet er stort, og
idretten stiller seg samlet og støtter opp om bygging av ny allbrukshall.
Det er satt av ca.kr 8 mill. i budsjettet for 2009.
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Fordeling av:
Kommunale midler – ca. kr. 870.000,Hodestøtten på kr 45,- var uendret fra 2007, og dette utgjorde ca.kr 152.000. Til dekning av
leieutgifter fikk klubbene totalt ca. kr 153.00 og til egne anlegg ca.kr 486.000. I tillegg fikk hver
klubb et ekstra tilskud på ca.kr 1.800. Det er 14 klubber som har egne anlegg.
Statlige midler (LAM-midler) – ca. kr. 1.028.000,LAM-midlene økte med ca. 30% i 2008. HIR har utarbeidet en fordelingsnøkkel som tidligere er
presentert på formannsmøter, 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.
Ferieklubben ble også i 2008 gjennomført på en vellykket måte for barn/ungdom i årsklassene
10-14 år. Turen til Tusenfryd og riding på Bakke er veldig populært.
Fordeling av treningstider
Det var en stor utfordring også i 2008 å fordele treningstider pga. stengte haller. Vi fikk en del
tilbakemeldinger om for liten tid og for sene treningstider. Klubbene er heller ikke flinke nok til å
gi tilbakemeldinger når tildelte timer ikke blir brukt. Høsten 2009 skal to nye haller være ferdig,
og i tillegg kommer det 2 nye kunstgressbaner.
Fordeling av sponsormidler
Sponsormidlene fra Norske Skog Saugbrugs, Halden Sparebank og Berg Sparebank ble fordelt
klubbene basert på aktivitet. Ekstra tilskudd ble tildelt 4 klubber etter egne søknader.
Ledermøte
Ledermøte ble avholdt 9.12., og det var 20 klubber representert på møtet.
Ordfører P.K.Dahl redegjorde for budsjettforslag 2009. De opprettholder hodestøtten på kr 45,-.
Kr 8 mill. er avsatt til forprosjekt Allbrukshall, kr 170.000 til Tistedalshallen samt at det er avsatt
midler til 2 nye kunstgressbaner.
Per Nordlie redegjorde for saker fra Idrettsrådet, bl.a. fordeling av diverse midler og arbeidet så
langt i komitèen for ny Allbrukshall.
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Tildeling av treningstider ble igjen diskutert. Minnet klubbene på nytt å gi beskjed hvis tildelte
timer ikke blir brukt.
Politiattester ble også tatt opp, og tilbakemeldingene var at det er vanskelig å vite hvor man skal
”sette strek”. Det bør alltid være 2 personer tilstede til enhver tid. Hver klubb skal ha ett ansvarlig
styremedlem som tar seg av denne saken
1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller
forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen. For å delta i ordningen, må idrettslaget på
forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret.
HIR informerte også om sin nyetablerte nettside.

Æresprisvinnere 2007/2008:
Saugbrugs Ærespris

Anne-Marthe Birkeland, Berg IL og
Sverre Næss, Sarpsborg Svømmeklubb
Halden Cyckleklubb
Halden Idrettslag
Pål Grotnes, Ishockeyklubben Comet

Olai Gundersens Ærespris
Berg Sparebanks Idr.merkestatuett
HA’s Ærespris

Idrettsmerkeprøvene er det også i år HIL v/Kari Ohlgren som har stått for. Etter tilbakemeldinger
til HIR forstår vi at dette nok en gang er til alles tilfredsstillelse.
Oppsummering:
Halden Idrettsråds styre har hatt stor aktivitet siste år. Som oppsummering kan nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utvidet samarbeid med Halden Kommune
organisering av Idrettens Ferieklubb
fordeling av treningstider
fordeling av sponsormidler
fordeling av statlige og kommunale midler
ledermøte
deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter
Næringsrådet
Halden Kommunes Ungdomsråd
Bistått Golfklubben i pågående tvistesak mot Halden kommune
Samarbeid med idrettslinjen på Risum
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Samarbeidet med lagene har blitt vesentlig forbedret, hvilket er svært viktig for at HIR skal
kunne utføre et målrettet arbeid. Det er likevel enkelte lag som ikke benytter seg av muligheten til
å kanalisere sine saker gjennom HIR, så dette samarbeidet bør ytterligere utvikles.
Det er fremdeles et ønske fra Halden Idrettsråd at alle klubber skaffer egne e-mail klubbadresser,
som flere styremedlemmer har tilgang til. Disse vil da følge klubbene og ikke personene som til
en hver tid sitter i styrene.
Det er også viktig at klubbene sender inn rapportskjema så snart som mulig etter avholdt årsmøte.
Dokumentet ligger på vår nettside.
Nettside
Som nevnt under Ledermøte, fikk HIR i 2008 laget en ny nettside. Vi er nå å finne under
www.halden-idrettsrad.com. Her kan alle kontakte oss direkte.
De klubbene som ønsker det, kan også logge seg inn og legge til nyheter/bilder.
Til slutt vil HIR’s styre rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre
hovedsponsorer:
Norske Skog Saugbrugs
Halden Sparebank
Berg Sparebank
Halden Arbeiderblad

HIR vil også rette en spesiell takk til de lag som har sportshytter i området, for måten disse blir
drevet på – et glimrende tilbud til Haldens befolkning.

Styret i Halden Idrettsråd 2008
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SAKER SOM HALDEN IDRETTSRÅD VIL PRIORITERE I ÅR 2009
•

Idrettsanlegg
o Arbeide for at nye idrettsanlegg bygges ut i samsvar med vedtatt prioritert
handlingsplan
o Arbeide for å opprettholde gjeldende prinsipp om at idrettsanleggene skal være
kostnadsfri for alle brukere
o Arbeide for at næranlegg blir vedlikeholdt

•

Arbeide for å sikre vekst i de kommunale tilskuddene til idretten
o Herunder sikre forsvarlig økonomisk drift av private anlegg

•

Arbeide idrettspolitisk og strategisk inn mot det politiske miljøet i kommunen og mot
administrasjonen for å fremme idretten og friluftslivet

•

Oppfølging av Strategiplan

•

Ha en løpende dialog med klubber og lag og yte dem ønsket service

•

HIR vil jobbe aktivt for å få til et samarbeid mellom skolene og Idrettsrådet.

•

Kurs og kompetanseutvikling

•

Samarbeide med media

•

Foreta prioriteringer, (spillemidler, behovsanalyser og planarbeid) ang. idrettsanlegg

•

Foreta fordeling av sponsormidler fra våre hovedsponsorer

•

Fordele statlige og kommunale midler mellom lagene

•

Sikre at NIF's politiske hovedsaker blir kjent og tatt hensyn til på lokalnivå

Idrettsrådet kan påta seg andre oppgaver når klubber og lag ønsker og har behov for dette.

______________________________________________________________________________________________
HIRs Årsberetning 2008
shs

11/11

