
SOGNDAL IDRETTSRÅD 
sogndalidrettsraad@gmail.com  

Møtereferat – 1. møte 2019 
Møtedato:  3001.2019 
Møtetid:  17:00 til 18:10 
Møtestad:  Campusstova  
Referent:   
Til stede:  Heidi Katrine Osland, nestleiar - Kaupanger IL 

Jan Rune Aarøy, Fjøra fotball 
Geir Lyngaas, Norane IL 
 

 
Forfall:  Tonje Norheim Tangerud, SIL  
   Jan Erik Weinbach, Sogndal IL (Leiar) 

Ingvild Hollekve, Sogn Motorsport 
Erik Haugen, Studenspretten (2. Vara) 
Tom Wolff Navarseter, Fjøra fotball (1. Vara) 

 
      

Sakliste  

1. Runde rundt bordet 
2. Info, høringssak om politisk organisering nye Sogndal kommune (idrettsrådet og 

friluftsrådet). Sjå vedlagt vedlegg.  
3. Info og drøfting, kommunen sitt budsjettvedtak og fordeling av tildelte midlar (epost/brev 

frå kommunen, sjå vedlagt) 
4. Drøfting, nye LAM reglar - utsett frå sist møte. Vedlagt er gjeldande LAM reglar. 
5. Info og drøfting, nye SIR - gjennomføring av årsmøte og val - utsett frå sist møte.  
6. Drøfting, leiarmandat 
7. Drøfting og vedtak, Møtedatoar våren 2019 - vi må nokre fleire møter inn mot årsmøte.  
8. Info og vedtak, høyring Statens vegvesen - Loftesnes Kaupanger. Sjå vedlagt 

planprogram.  

Referat 

1. Runde rundt bordet 

Ingen kommentar 

 

2. Info, høringssak om politisk organisering nye Sogndal kommune (idrettsrådet og 
friluftsrådet). Sjå vedlagt vedlegg.  

Idrettsrådet følger saka vidare. Det kan sjå ut til at vårt innspel er teke omsyn til, sjå bl.a. innslag 
i Sogn Avis ref Rune Timberlid 29. januar. 
 



SOGNDAL IDRETTSRÅD 
sogndalidrettsraad@gmail.com  

3. Info og drøfting, kommunen sitt budsjettvedtak og fordeling av tildelte midlar 
(epost/brev frå kommunen, sjå vedlagt) 

Idrettsrådet er glad for at innspelet er teke til etterretning og kommunen vil gjere ei kartlegging 
av brukarbetaling mv. i nye Sogndal kommune.  

Idrettsråd synes informasjonen er litt uklart og ber om stadfesting på at tildelte midlar på kr 
300 000 for 2019 til hallleige vert fordelt av sittande idrettsråd. Vi ber difor ei stadfesting på 
dette.  

4. Drøfting, nye LAM reglar - utsett frå sist møte. Vedlagt er gjeldande LAM reglar. 

Geir legger fram forslag til endringar til neste møte. 

 

5. Info og drøfting, nye SIR - gjennomføring av årsmøte og val - utsett frå sist møte.  

Forslag om at årsmøte for nye SIR vert gjennomført til hausten. Leiar må kontakte idrettslaga i 
Balestrand og Leikanger for å oppnemne ny valnemnd for nye SIR. 

Ordinært årsmøte vert gjennomført i løpet av våren, der styret innstiller til ny valkomité. Leiar 
ber Balestrand idrettslag og SYRIL kome med forslag til representantar i nye valkomitéen. 
Valkomité med leiar, to medlemar og eitt varamedlem.   

6. Drøfting, leiarmandat 

Utsett.  

 

7. Drøfting og vedtak, Møtedatoar våren 2019 - vi må nokre fleire møter inn mot 
årsmøte.  

Forslag om å legge møte til måndagar kl 16:00 pga lite oppmøte på onsdagar. 11. mars, 8. april, 
13. mai og årsmøte 22. mai. 

 

8. Info og vedtak, høyring Statens vegvesen - Loftesnes Kaupanger. Sjå vedlagt 
planprogram.  

Idrettsrådet gir innspill til at overskotsmassar vert nytta mest mogleg samfunnsnyttig 
med etablering av gang og sykkelvegar, tilgang til friluftsområder, idrettsanelgg mv. 
Idrettsrådet ønskjer at idretten får høve til kome med konkrete innspel før 
massedeponering vert bestemd. 
 
 
Geir 
- ref - 


