
  

Overhalla kommune                                                      
 - Positiv, frisk og framsynt -                                       

Teknisk avdeling 

 
 

Møtereferat 
 
                                                                                                                       Dato:07.11.2018 

Til stede: Jostein Røsnes, Eskil Skarland, Erlend Lande Lilleberre, Siv Åse Strømhylden, Hege 
Saugen, Olav Jule, Asbjørn Hagerup, Annbjørg Eidheim 

Forfall:  

Gjelder: Møte i idrettsrådet Sak: 2018/10178-2 

Møtetid: 6.11.2018, kl 19.00 Møtested: Klubbhuset OIL 

Referent: Annbjørg Eidheim 
 
 
 
Emne / tekst: Idrettsråd Oppfølging 

(navn) 
Innen 
dato 

Betydning av idrettsråd diskutert. 
Viktig med kontakt mellom lagene og kommunen. Fra idretten er det 
ønske om årlig møte. 
Et viktig fora for samarbeid og forståelse lagene imellom. 
Kommunikasjon er viktig for ikke å «ødelegge» for hverandre. 
Kan også være en opplæringsarena, bl.a for søknad om spillemidler. 
Idrettsrådet skal gi sin innstilling til prioritering av spillemidler. 
Idrettsrådet skal fordele LAM-midler i forhold til aktivitet i lagene. 
 

  

Innspill mot kommunen: 
Idrettsrådet bør engasjere seg i kommunens utbygging rettet mot kultur 
og idrett. 
Idrettsrådet ønsker kommunikasjon med Kultursjef/Teknisk sjef. 
Oppfordre kommunen til rimelig leie. Det er en god investering. 
 

  

Idrettsrådet består av idrettslag som har medlemskap i NIF. 
I Overhalla er det OIL, Namdal Motorsportklubb, Namdal Golfklubb og 
NMK Namdal.  
Styret i idrettsrådet består av disse fire lagene med Eskil Skarland som 
leder.   
 

  

Prioritering av spillemidler: 
Det er kommet inn tre søknader: 
Svenningmoen: Rehabilitering bane 
Overhalla skytterlag: Anlegg for felt-, stang og felthurtigskyting 
Råbakkan Motocross: Nytt vanningsanlegg 
 

  



  

De to første søknadene var ny i fjor, og prioriteres likt. 
Den tredje søknaden er ny i år, og prioriteres sist. 
 
Aktivitet, vegen videre. 
Samarbeid er viktig, både mellom lagene og internt i OIL.  
Fellestreninger på tvers av idrettene – basistrening. 
Dette vil avlaste Gimle, hvor det er sterkt press på leie. 
Kunstgressbanen ikke brøytet, dette skaper også større press på Gimle. 
Kan oppleve konflikt mellom helårs-idrett og sesong-idrett. 
Foreldre kan være en utfordring for de som skal lede/trene. 
 
Trivsel er en suksess-faktor. Ikke minst for å hindre at unge slutter med 
aktivitet tidlig. Men aktivitetsnivået vil svinge i en liten kommune. 
 
Folkehelse/Lavterskeltilbud er like viktig som ordinær idrettsaktivitet. 
Men utfordring å finne halltid, og noen som vil ta på seg en rolle i dette. 
Oppfordre til friluftsliv. Stibygging har vært en suksess i bygda, og gir 
mulighet til gode aktivitetsformer. 
 
Ønskelig med samarbeid om det «praktiske» rundt idretten. F. eks 
pengeinnsamling. Ikke tråkke hverandre på tærne, men tilpasse seg. 
 

  

Fordeling av LAM-midler. 
Idrettslagene i Overhalla tilsluttet NIF er tildelt kr 289 824 i 
aktivitetsmidler. 
Idrettsrådet skal fordele midlene seg imellom etter aktivitet. 
Lagene er enige om en fordelingsnøkkel som er brukt. 
Fordeling er gjort og innmeldt til KUD. 
 

  

 


