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ÅRSMELDING	FOR	SOGNDAL	IDRETTSRÅD	
2018	

 
 
Styret 
Styret har hatt denne samansetjinga sidan årsmøte i 2018: 
  

• Jan Erik Weinbach, styreleiar 
• Heidi Kathrin Osland, nestleiar 
• Geir Lyngaas , styremedlem 
• Jan Rune Årøy, styremedlem 

• Tonje Norheim Tangerud, 
styremedlem 

• Ingvild Hollekve, styremedlem 
• Tom Wolf Navarsete, 1. vara 
• Eirik Haugen, 2. vara 

 
Sogndal idrettsråd har 13 tilslutta idrettslag, med til saman 4 448 medlemmar i 2018. 
 

Fjærland Idrettslag Sogn Motorsportklubb 

Fjøra Fotballklubb Sogndal Idrettslag 

Kaupanger Idrettslag Sogndal idrettslag fotball 

Norane Idrettslag Sogndal Køyre og Rideklubb 

Sjøspretten Sogndal Pistolklubb 

Sogn Fartsfykarlaug Studentspretten Sogndal 

Sogn fridykkarklubb  

 
Aktivitet 
Styret har hatt 8 møte i perioden og har blant anna handsama fyljande saker:  

• Fordeling av lokale aktivitetsmidlar for 2018 
• Innstilling på spelemidlar 2018 
• Høyring – "planarbeid og planprogram" - Arealdel til kommuneplanen 2018 – 2028 
• Høyring – planprogram (plan for planen) plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse. 
• Høyring – Områdeplan Campus Sogndal 
• Høyring – Nye Sogndal kommune  
• Høyring – Statens vegvesen «Loftesnes – Kaupanger»  
• Høyring – Idrettskrinsen i Sogn og Fjordane «anleggpolitikk og kriteriar for tildeling»   
• Innspel til økonomiplanen 
• Deltaking på drettsrådssamlinga 13. mars 2019 på Skei  
• Fellesmøte "Sogndal- Leikange-Balestrand" - arbeid med felles idrettsråd for nye Sogndal  
• Fordeling av støtte til idrettshall 
• Vedteke nye reglar for fordeling av lokale aktivitetsmidlar (LAM) 
• Førebuing og gjennomføring av årsmøte 



Dialogen med kommunen er styrka og samarbeidet er i positiv utvikling. I desember 2018 vedtok 
Sogndal kommune budsjett for 2019 med ei auka i tildelinga til idretten med kr. 175 000,-. Den totale 
tildelinga for 2019 er kr. 362 500,-.  
 
Styremedlemmane har bytta på å skrive møtereferat og styreleiar har hatt hovudansvaret for 
møteinnkalling og sakspapir. Sakspapir og møtereferat ligg på Sogndal kommune si nettside.  
 
 
Fordeling av lokale aktivitetsmidlar (LAM) 
Sogndal Idrettsråd har fordelt totalt kr 558 800,- i lokale aktivitetsmidlar. Dette er ei auke frå 2017 på 
kr. 33 584,-. Sogn motorsportklubb blei tildelt kr. 43 000,- etter søknad til utvikling av crossbana på 
Kaupanger.  
 
Økonomi 
Idrettsrådet sin saldo er pr. 31.12.2018 på kr. 3.780,81. Einaste aktivitet på konto i 2018 er innkomne 
renter på kr. 9,-. 
 
Vi har fått låne møtelokale av Sogndal kommune, Arkitektkontoret 4B og Sognahallen AS.  
 
 
 
 
 

Sogndal 22. mai 2019 
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- styreleiar - 
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