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Invitasjon til kretsledermøte 29. september – 1. oktober 2017 i Bergen 
 
På vegne av Programkomiteene for kretsledermøtene ved Roar Bogerud (leder), Buskerud idrettskrets og 
May Bente Eriksen, Finnmark idrettskrets inviteres det til kretsledermøte 29. september til 1. oktober på 
Scandic Ørnen i Bergen. 
 
 
Fredag 29. september  
12.00 – 13.00 Lunsj Scandic Ørnen 
13.00 – 14.00 Velkommen 

Status og  felles utfordringar for norsk idrett  
Oppfølging frå Gardermoen og Bodø  
Programkomiteens rolle og veien videre  

Programkomiteen  
Idrettspresidenten 
Programkomiteen  
 

14.00 15.00 
 

Hvordan bør idrettskretsene rolle og 
oppgaveløsning være i fremtiden? 

Øystein Dale 

15.00 – 15.20 Vi går til ADO arena frå hotellet ca 700 meter  
15.20 – 16.40 A) ADO arena og «Svøm Bergen». Vi får høre om 

det unike samarbeidet mellom Bergensskolene og 
svømmeklubbene http://adoarena.no  
B) «Alle barn sykler i Bergenskolen» 

Hordaland idrettskrets 
og Bergen kommune 

16.40 – 17.00 Vi går fra ADO arena tilbake til hotellet ca 
700meter 

 

   
17:15 – 18.00 Nå status i idrettsorganisasjonen 

Hilsen fra Særforbundenes fellesorganisasjon 
1.Status Idrettspolitisk dokument 
2. Nøkkeltall for idrettskretsene 

Ledet av Kåre Sæther 
Marit Wiig 
Anja Veum 
Geir Johannessen 

18.15 -19.00 Dialog med idrettskretsene Idrettspresidenten 
20.00 Middag i topprestauranten på Scandic Ørnen Scandic Ørnen 
 
 

http://adoarena.no/


 
 

 
 
 
 
Lørdag 30. september  
09.00 – 12.00 Hovedtema: Nåsituasjon og fremover Ledet av May Bente 

Eriksen 
09.15 -10.00 Status; Idrettslag, medlemmer og frivillig arbeid  

SIVSCE  rapport fra en norsk og europeisk 
idrettslagsundersøkelse fra 2016 

Ørnulf Seippel, 
Professor Norges 
idrettshøgskole 

10.15 – 10.45 Hvordan løser vi våre oppgaver? 
• Hvilke 3 oppgaver lykkes vi med? 

• Hvilke 3 oppgaver lykkes vi 
mindre med? 

• Hva ønsker vi å arbeide mer og 
hvordan skal vi få dette til?? 

Telemark idrettskrets 

10.45 – 11.15  Hvordan løser vi våre oppgaver 
• Hvilke 3 oppgaver lykkes vi med? 

• Hvilke 3 oppgaver lykkes vi 
mindre med? 

• Hva ønsker vi å arbeide mer med 
og hvordan skal vi få dette til? 

Akershus idrettskrets 

11.15 – 12.00 Innledning og start gruppediskusjoner 
• Hvilke 3 oppgaver lykkes vi med? 

• Hvilke 3 oppgaver lykkes vi 
mindre med? 

• Hva ønsker vi å arbeide mer med 
og hvordan skal vi få dette til? 

 

12.00 – 13.00 Lunsj  
13.00 – 15.00 Gruppediskusjoner  
15.00 – 15-30 Pause  
15.30 -18.00 Paneldebatt. Hva blir det viktig å arbeide med og 

prioritere i årene fremover, og hvilke oppgaver kan 
vi eventuelt gjøre mindre av?  

Roar Bogerud 

18.00 –   Byvandring i Bergen og tur med Fløibanen og Hordaland idrettskrets 

http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE


 
 

middag på Fløirestauranten 
 
 
 
 
Søndag 1. oktober 
09.00 – 12.00 Idrettskretsforum 

Diskusjon om organisering, mandat og oppgaver for 
dette forumet 
Valg av 3 representanter til arbeidsutvalget til 
«Idrettskretsforum» og representanter. til «Idrettens 
Samarbeidsråd» 
Oppsummering av lørdagens diskusjoner 
Veien videre 

Kåre Sæther innleder  
 
 
 
 
Redaksjonskomite 
 

12.00 – 13.00 Lunsj og avreise  
 
Med forbehold om endringer programmet. 
 
 
 
 
Reise og opphold 
 
Idrettskretsene dekker selv reise og opphold og bestemmer selv hvor mange deltakere de ønsker å sende.   
Utgiftene for kretsledermøtet fordeles på alle deltakere og eksakt kostnad blir beregnet etter at 
kretsledermøtet er avholdt. 
 
 
Påmelding innen 20.september og du gjør det ved å klikke her.  
 
Bruk også link til «Hendvendelse» som du får ved bekreftet påmelding til spørsmål og eventuelle endringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Johannessen  
Ass. Organisasjonssjef 
 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i NIF og har derfor ingen signatur 

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDU1f75WY5wIKX6rt9LB2KdXOoLqr6fVzDBevxM94cdnug_-9S-hn6F7nig5y4g7GB_iw7b&ln=no

