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Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd 
 
 
Tid: Mandag 7. Mai, kl 18:30 
 
Sted: Østsiden ILF Klubbhus  
 

Agenda 

 
Sak 01: Godkjenne de stemmeberettigede 
 
Sak 02: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
 
Sak 03: Velge dirigent, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen 

 
Sak 04: Behandling av Idrettspolitisk arbeidsplan 2018/2019 
 
Sak 05: Behandle forslag om endring i krav til Trenerkoordinator(LAM midler) fra FIF 
 
Sak 06: Behandle forslag om samarbeidsavtale med kommunen 
 
Sak 07: Foreta følgende valg av; 

a) Valgkomite. 
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Sak 02: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Forretningsorden 
Idrettsrådets forslag til forretningsorden: 
 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av den valgte sekretær. 
 
2. Ingen representant må gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 
innledningsforedraget og de som på forhånd har sendt inn skriftlig forslag, som står i sakslisten, 
settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. annen og 1 min. tredje gang. Representanter som 
forlanger ordet til forretningsordenen har ett min. taletid. Dirigenten har rett til å gjøre framlegg om 
forkortet taletid og framlegg om strek ved de inntegnede talere. 
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens navn og 
klubbens navn. Nye forslag til en sak kan ikke settes fram etter at strek er satt. Forslag utover de 
på sakslisten oppsatte saker kan ikke fremmes. 
 
4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som Idrettsrådets 
lov fastsetter. 
 
5. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. 
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Sak 04: Behandling av Idrettspolitisk arbeidsplan 2018/2019 
 

Idrettspolitisk arbeidsplan 2018/2019 
Frid skal i perioden videreføre arbeidet:  

●  Anleggsplan  
Se “Anleggsplan 2018/2019”  
 

●  Barneidrett og Integrering 
Videreføre arbeidet med barneidrett og integrering i et samarbeid mellom klubbene og 
idrettsrådet. 
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Anleggsplan 2018/2019 

Anleggsplan - Status 
Oversikt over gjennomførte, vedtatte og prioriterte anlegg siden 2013. 
 

Prosjekt Budsjett 
brutto 

Prioritert 
av FRID 

Lagt i FK 
inv. plan 

Altern. 
vedtatt 

Konsept 
vedtatt 

Bygging 
vedtatt 

Ferdig / 
Forventet 

Trimløype - Bjørndalen 1 mill JA JA JA JA JA 2015 

Flerbrukshall - Lisleby 82 mill JA JA JA JA JA 2015 

Kunstgress - Fredrikstad Stadion 12 mill JA JA JA JA JA 2016 

Rehabilitering Svømmeanlegg -  Kongstenbadet 170 mill JA JA JA JA JA 2017 

Kunstis - Værste 10 mill JA JA JA JA JA 2015 

“Barns uterom” 22 mill JA JA JA JA JA 2015 
2018 

Kunstgressanlegg rehab  60 mill JA JA JA JA JA 2018 
2020 

Kunstgressanlegg nye 113 mill * JA JA JA JA Fort. 2018 
2022 

Ridesenter - Thorslund 67 mill JA JA JA Des 18  2019 

Flerbrukshall - Trosvik 113 mill JA JA JA Des 18  2020 

Arena Fredrikstad - Værste 616 mill Nei JA Des 18   2022 

Kunstgressanlegg moderne idretter - Kongsten ? JA Delvis Estimert 
Juni 18   2018 

Flerbrukshall - Begby - JA Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett. 

Flerbrukshall - Lunde - JA Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett. 

Tennisanlegg - Mineberget - JA Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett. 

Interkommunalt anlegg - Nye Frederik II vgs og 
Greåker vgs - JA Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett.  

Forslag til skisseprosjekt skal opp snart.  

Flerbrukshall - Østsiden  JA Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett. 

 
* Forklaringer:  
Budsjett brutto - Avsatte midler til prosjektet på tidspunktet., ev. kostnad ved ferdigstilt anlegg.  
Prioritert av FRID - Prosjektet er lagt inn i anleggsplanen og vedtatt på FRIDs årsmøte. 
Lagt inn i FK inv. plan - Prosjektet er lagt inn i kommunens gjeldende investeringsbudsjett.  
Altern. vedtatt - Behovsanalyse og alternativsanalyse er gjennomført og vedtak til alternativ er gjort i Bystyret. 
Konsept vedtatt - Konseptvalg er gjort i Bystyret. 
Bygging vedtatt - Endelig investeringsbeslutning er gjort og prosjektet er bestemt realisert av Bystyret.  
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Anleggsplan - Strategi 2018/2019 
 
Fredrikstad Idrettsråd (FRID) jobber etter følgende anleggsstrategi for perioden 2018/2019, vedtatt 
på årsmøte mai 2018. Dette dokumentet er rettledende for FRIDs arbeid i perioden.  
 
FRIDs prioritering av anlegg skal vurderes etter følgende prinsipper:  
 

- Barn og unge 
 

Idrettsanlegg i Fredrikstad må ha et klart folkehelseperspektiv. I særlig grad bør anleggene 
ha et fokus mot barn og unges helse. 

 
- Sambruk med skole 

 
Dette innebærer at i hovedsak bør utvikling av anlegg skje i tilknytning til skoler og i nært 
samarbeid med skolesektor.  

 
- Interkommunale anlegg 

 
Anlegg er i de fleste idretter kostbart både å bygge, vedlikeholde og drifte. I en del 
sammenhenger kan det derfor være nyttig å samarbeide på tvers av kommunegrenser om 
anleggene for å få ned kostnaden og øke bruken. Dette kan både gjelde særskilt kostbare 
anlegg for større idretter eller til mindre idretter med lavere dekning.  

 
- Vedlikehold og drift 

 
Klubbene i Fredrikstad har i tillegg til behov for nye anlegg, også behov for å bevare og 
drifte eksisterende anlegg. Utfordringen er spesielt knyttet til forholdet mellom store 
kostnader til drift, samtidig som støtten til klubbeide anlegg er lav.  
 

- Likebehandling 
 

Dette innebærer at alle idretter, uavhengig av størrelse eller aktivitetsmengde, skal 
likebehandles ved anleggsinvesteringer, vedlikehold og drift. 
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Anleggsplan - Prioriteringer 2018/2019 
 
FRID vil jamfør vedtak på årsmøte mai 2018, arbeide for å realisere alle prosjektene i 
anleggsplanen uavhengig av oppsatt rekkefølge. Styret har av årsmøtet fullmakt til å enhver tid 
gjøre prioriteringer innenfor rammen av anleggsplanen. Følgende anlegg er prioritert: 
 

- Flerbrukshall i tilknytning til skolen på Begby, Lunde og Trosvik. (se pkt. a) 
- Tennishall for Fredrikstad Tennisklubb. (b) 
- Kunstgressbaner, rehabilitering og nybygg jfr. kunstgressplanen. (c) 
- Kunstgressbane for moderne idretter. (d) 
- Ridesenter på Bekkevold. (e) 
- Interkommunalt anlegg på nye Frederik II vgs og Greåker vgs  (f) 
- Flerbrukshall på Østsiden (klubbeid). (g) 

 
Beskrivelse av anleggene 
 

(a) Flerbrukshaller i tilknytning til Lunde, Trosvik og Begby - Fredrikstad Kommune 
 

Idretten i Fredrikstad har en visjon (VISJON2020) som beskriver: «Levende lokalsamfunn 
med idretten som motor.» I disse lokalsamfunnene har idretten i lang tid, sammen med 
skolen, vært den viktigste møteplassen for barn og voksne.  
 
Skal denne lokale dynamikken bevares må det imidlertid sikres idrettsanlegg. 
 
Trosvik, Lunde og Begby skole har til sammen over 1500 elever fra 6 – 13 år. I et 
folkehelseperspektiv har derfor bygging av idrettshaller i tilknytning til disse skolene stor 
betydning. Samtidig er trykket fra idretten på treningstid større enn noen gang. 
 
Med idrettshaller / flerbrukshaller menes treningsflater for ballidrett på minimum 20x40m 
spilleflate for å kunne dekke de fleste idretter. 
 

(b) Tennishall - Fredrikstad Tennisklubb 
 

Fredrikstad Tennisklubb ønsker å bygge ny tennishall, gjerne på Østsiden (Mineberget). 
Klubben har et verdifullt område knyttet til sitt nåværende anlegg, avhengig av hva 
kommunen vil tillate i forhold til sitt planverk. 
 

(c) Kunstgressbaner, rehabilitering og nybygg - Flere klubber og Fredrikstad Kommune 
 

Investeringer i henhold til utarbeidet kunstgressplan, som er vedtatt av FRID og Fredrikstad 
Kommune ved bystyret. Planen innebærer etablering av 9 nye kunstgressflater og 12 
rehabiliteringer av eksisterende kunstgressbaner. Det er samtidig viktig at det settes fokus 
på den daglige driften av anleggene og de kravene som settes til miljøvennlig vedlikehold. 
 

(d) Kunstgressarena for moderne idretter - Fredrikstad Kommune 
 

Fredrikstad Amerikanske Fotballklubb, Fredrikstad Bears m.fl. har sammen med Kongsten 
IF spilt inn ett anlegg for moderne idretter ved Kongsten Fort. FRIDs vurdering er at dette er 
nye idretter med stort utviklingspotensiale som står uten anlegg som dekker egenartenes 
behov.  
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(e) Ridesenter på Bekkevold 
Grunnet innsigelser på reguleringsplanen avsluttes prosjektet på Thorslund og behovet 
søkes dekket gjennom en utvidelse på Bekkevold. Det fremlegges sak for Bystyret med 
investeringsbeslutning, endelig konsept, drift og organisering, ultimo desember 2018 

 
(f) Interkommunalt anlegg på nye Frederik II vgs og Greåker vgs 

 
Det har kommet en mulighet for å å skape et interkommunale idrettsanlegg som kan dekke 
et arealbehov for friidretten i regionen (ved anlegg på greåker) og turn, kampsporter (på 
værste), samt håndballbaner og publikums fasiliteter for plass til 2000 tilskuere. Frid har 
vedtatt å stille seg positive til at kommunen setter av 1 millioner kroner til skisseprosjektet.  
 
Anlegg på nye Frederik II vgs: 
 
En samlet nettoareal på 6200m2, som inkluderer blant annet 2 håndballbaner, 1 basishall 
for turn (1100m2), sal for Fitness/dans, styrkerom, 2 matterom for kampsport og 
spinningsal. Videre er det lagt opp til tribunekapasitet for 2000 tilskuere. 
 
Anlegg på nye Greåker vgs: 
 
Et samlet nettoareal på 7800m2, som inkluderer blant annet: flerbrukshall tilrettelagt for 
friidrett (5000m2), 1 håndballbane, Fitness/danserom, styrkerom, klatrehall, aktivitetssal 
mm. 
 

(g) Flerbrukshall på Østsiden - Østsiden Idrettslag Fredrikstad 
 

Østsiden Idrettslag Fredrikstad ønsker å bygge en flerbrukshall, enten på Østsiden 
idrettsanlegg eller Sagabakken barneskole. Klubben har fremmet et anleggsbehov som 
kombinerer ballidrett, allidrett, styrke og øvrig teknisk trening fordelt på 1 håndballflate, 500 
kvadratmeter basishall og styrke/allrom. Klubben ønsker å stå for den største investeringen 
byrden og den daglige driften sammen med kommunen. 
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Sak 05: Behandle forslag om endring i krav til Trenerkoordinator(LAM 
midler) fra FIF 
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FRIDs innstilling 
Forslaget er diskutert i styret og vi ønsker å imøtekomme forslaget fra FIF som følger: 
Frids krav til Trenerkoordinatorer endres til følgende (endringene er markert i blått): 

 
● Kontrakt med den som engasjeres i oppgaven, enten gjeldende for kalenderåret eller fra høsten for 
skoleåret. 
 
● Gjennomføre 16 timers aktivitetslederkurs i barneidrett i regi av FRID/Østfold Idrettskrets. Kravet er 
godkjent dersom vedkommende har gjennomført kurset tidligere. Merk at dette gjelder 
Idrettsforbundets kurs, ikke særforbundets. 
Dersom vedkommende har godkjent Trener 1 utdannelse kan papirer for dette vedlegges søknaden 
og kompensere for Aktivitetslederkurs i regi av FRID/ØIK* 
*Når kravet om aktivitetslederkurs frafalles kreves det at man deltar på en temakveld med fokus på 
“Fra barn til ungdom” med fokus på Retningslinjer for ungdomsidrett, i regi av FRID 
 
● En obligatorisk fagkveld i regi av FRID, som omhandler oppgaven som 
trenerkoordinator/fagansvarlig 
___________________________________________________________________ 
Formålet med en Trenerkoordinator 
“En trenerkoordinator skal styrke det idrettsfaglige arbeidet i ungdomsidretten i klubben. Sentralt i 
dette arbeidet står etableringen av et nettverk for klubbens ungdomstrenere trenere for å styrke det 
faglige arbeidet.” 
 
Styrets punkter som ligger til grunn for at vi støtter forslaget 
- Aktivitetslederkurset er tilrettelagt for "Idrettens barnerettigheter" og ikke "Retningslinjer for 
ungdomsidrett" 
 
- Det er viktig for FRID å bygge et godt nettverk for Fredrikstad idretten og å ha et felles 
verdigrunnlag, noe vi føler vi får etablert gjennom å ha klubbene på våre kurs/temakvelder 
 
- Klubbene bør kunne bruke de best kvalifiserte trenerne til denne oppgaven, og vi vurderer det som 
en god løsning å la særforbundenes Trener 1 utdannelse kompensere for Aktivitetslederkurs, da vi 
anser at Trener 1 utdannelsen gir en høyere kompetanse til denne oppgaven.  
 
- Det vil bli påkrevd at de som søker må dokumentere Trenre 1 utdannelsen, da FRID ikke har 
kapasitet til å sjekke dette med alle særforbundene 
 
- Vi mener temakveld med fokus på “Fra barn til ungdom” er en god måte å etablere et felles 
verdigrunnlag på og vil anbefale alle som jobber med ungdom til å delta på dette, men sette det som 
krav for de som ikke har Aktivitetslederkurs og søker om midler til Trenerkoordinator rollen. 
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Sak 06: Behandle forslag til samarbeidsavtale med kommunen 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
SAMARBEIDSAVTALE 

mellom 

Idrettsrådet i Fredrikstad (FRID) og 

Fredrikstad kommune (FK) 

Versjon 1.2018 
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1. Avtalens bakgrunn og hensikt 
Kommunedelplanens overordnede mål ”Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
for alle i Fredrikstad» og FRID sin visjon 2020 «Levende lokalsamfunn med 
idretten som motor.» viser samlet partenes felles verdier og mål for utvikling av idrett og fysisk 
aktivitet i kommunen.  
 
Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i 
idrettssaker mellom FK og FRID.  
 
Avtalen skal:  

● styrke samspillet mellom FRID og FK  
● bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger  
● sikre kontinuitet i beslutningene  
● skape forutsigbarhet for begge parter  
● bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter  

2. Avtalepartene  

Idrettsrådet i Fredrikstad (FRID)  
Idrettsrådene utgjør et ledd i Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NIFs) 
organisasjonsstruktur. FRID representerer alle idrettslag i Fredrikstad kommune som er 
medlem av NIF, og er et samordningsorgan for disse.  
 
Fredrikstad kommune (FK)  
Rådmannen har det formelle ansvaret for alle kommunens administrative områder, inkludert 
idrettsområdet. Virksomhet idrett (VI) er delegert ansvarlig for idrettsområdet i kommunen. De 
folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang, kvalitet og 
fordeling.  

3. Generelle retningslinjer  

a. Saker som er av felles interesse for idretten skal, som hovedprinsipp, formidles gjennom 
FRID. Prinsippet skal dog ikke være til hinder for at FRID og FK kan avtale at en sak 
behandles direkte mellom idrettslag og FK. 

b. Partenes målsetting er at et enkelt idrettslag ikke skal ta opp en sak direkte med 
administrasjonen eller politisk ledelse hvis saken har, eller forventes å få, konsekvenser 
for andre idrettslag. Dette gjelder også henvendelser som angår prioritering av 
kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift, disponering av kommunale anlegg eller 
økonomisk støtte til idrettslag. Dersom det av ulike årsaker er nødvendig med en direkte 
dialog mellom ulike idrettsaktører og FK skal FRID holdes løpende orientert.  

c. Begge avtalepartene påtar seg gjensidig løpende informasjonsplikt med hensyn til planer, 
saker, hendelser etc. som kan være av betydning for den andre parts oppgaveutførelse.  

d. FK skal orientere FRID om saker, planer etc. som kan ha betydning for idretten så tidlig 
som mulig slik at FRID kan forberede og behandle sakene i idrettens interesse. FRID må 
tilstrebe likebehandling og etterrettelighet. 

e. FK forutsetter at FRID uttaler seg på vegne av den samlede idretten i Fredrikstad så fremt 
annet ikke uttrykkelig er sagt. Det skal foreligge møteprotokoller fra styrevedtak som viser 
behandlingen av sakene. Eventuell uenighet mellom FRID og enkelte idrettslag, eller 
idrettslag imellom, er normalt kommunen uvedkommende, men FK kan megle eller be om 
drøfting av aktuelle problemstillinger.  
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4. Idrettsrådet  
Idrettsrådets rolle:  

a. fungerer som et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen.  

b. er arena for samarbeid mellom idrettslagene og de kommunale myndigheter.  

c. utarbeider innstilling til prioriteringer på vegne av idretten, herunder med hensyn til 
økonomiske forhold, anleggsbruk, anleggsinvesteringer, tildeling av kommunale tilskudd, 
spillemidler, idrettsstipend etc.  

d. gir innspill og fakta informasjon til utarbeidelse av planutkast.  

e. gir høringsuttalelser forut for politisk behandling når FRID mener dette er nødvendig.  

f. har kontaktperson/-er som kan uttale seg i idrettssaker.  

g. er representert i relevant planarbeid. 

5. Administrasjonen i Fredrikstad kommune  
Rådmannens rolle:  

a. utreder og foreslår saker til politisk behandling.  

b. forvalter lover og regler.  

c. rådfører seg med FRID i saker som angår idretten i Fredrikstad.  

d. sørger for at FRID sine innspill til politiske saker følger de øvrige sakspapirene til 
besluttende instans, eller at innspillene på annen måte blir referert i den endelige 
skriftlige saksdokumentasjonen.  

e. har anledning til å delta i FRID sine styremøter for å orientere om relevante saker.  

f. deltar i årsmøtet til FRID med minimum én representant. 

g. sender kopi av innkalling og saksdokumenter til FRID samtidig som dette sendes det, 
til enhver tid, politisk ansvarlige utvalgs medlemmer.  

6. Politisk nivå:  

a. rådspør FRID ved behandling av saker av idrettspolitisk interesse dersom FRID ikke 
har gitt uttalelse.  

b. konsulterer FRID ved budsjettendringer i budsjettperioden  
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7. Faste samarbeidssaker 

Måned Saker 
Januar ● Oppstart hallfordeling. Vurdering av retningslinjer for tildeling av 

treningstid kommende sesong. 
● Revidering av retningslinjer for tilskuddsordninger 

Mars ● Årsmøte i FRID 
April ● Søknadsfrist halltid/ tid for arrangementer i hall 
Mai ● Revidert handlingsplan og budsjett 
Juni ● Innmeldte spillemiddelsøknader 
Oktober ● Hankøseminaret 

● Rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett 
November ● Møte med politiske partier 

● FRID gir sitt innspill til handlingsplan og budsjett 
Desember ● Innspill til prioriteringsliste for spillemiddelsøknader 

● Etter vedtak av kommunebudsjett skal idrettssjef gi FRID en 
redegjørelse for konsekvensene for idretten. 

● Innstilling til Fredrikstad kommunes idrettsstipend 
Månedlig ● Samarbeidsmøte administrasjon 

● Styremøte FRID 
● Utvalgsmøter 

 

8. Kommunikasjon  
FRID som rådgivende organ sammenstiller idrettens samlede behov og rådmannen beslutter 
ut fra en helhetstenking i kommunen. Partene skal ha respekt for hverandres egenart og 
akseptere at de kan ha ulike syn på prioriteringer og løsninger. Det er en gjensidig enighet om 
konstruktiv dialog og samhandling til det beste for idretten i Fredrikstad. 

9. Økonomisk støtte  
Partene er enige om at en forutsigbar finansieringsmodell av FRID vil bidra til at 
samarbeidsavtalens intensjoner kan oppfylles. I tillegg vil avtalefestet bevilgning fra FK være 
avgjørende for å opprettholde og utvikle FRID sitt aktivitetsnivå. Fredrikstad Kommune sin 
støtte til FRID skal dekke utgifter primært til drift, og gis gjennom årlige bevilgninger. For å 
sikre konsistens og forutsigbarhet i driftsrammene, bør det som minimum legges til grunn en 
årlig økning som tilsvarer lønns- og prisveksten hvert år. 
 

10.Annet  
FRID og FK inviterer hverandre med på relevante befaringer, reiser, idrettsutvekslinger eller 
andre typer arrangementer av betydning for Fredrikstadidretten.  
Partene vil også prioritere samarbeid innen andre områder som folkehelse, integrering, 
internasjonalt arbeid m.m. 
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11.Avtalens varighet  
FRID fremlegger samarbeidsavtalen som orienteringssak for årsmøtet. Rådmannen orienterer 
om avtalens innhold til ansvarlig politisk utvalg. Den godkjente avtalen undertegnes av 
styreleder i FRID og av rådmannen i Fredrikstad kommune, herunder den som er gitt delegert 
ansvarsmyndighet. Partene foretar i felleskap en gjennomgang og evaluering av avtalen, første 
gang etter ett år og deretter etter hvert kommunevalg.  
Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med 12 måneders varsel. 
 
 
Fredrikstad 19.03.2018 
 
 
 
André Flatner Knut Marthinsen 
Idrettssjef Styreleder FRID 
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Sak 07: Foreta følgende valg av; 

a) Valgkomite 
 

FRIDs innstilling 

Lillian Ovell 

Tormod Hermansen Gressvik IF 

Gro Holm Torp IF 

Morten Nilsen Christianslund Taekwon-do klubb 
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