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ÁŠŠI/SAK 1/22 Rahpan stivrajođiheaddji bokte/Åpning ved styreleder  
 

 
 
ÁŠŠI/SAK 2/22  Dohkkehit fápmodusaid/godkjenne fullmakter  
 
Mearrádus / Vedtak:  
FA-Sapmi: 
Elin Nicolaisen 
Arnt Marius Eriksen 
Håkan Kuorak 
 
SV-N 
Gunn Anita Sara (forfall) 
Jaana K. Eriksen 
Aslak M. Mienna 
Isabell Fløystad 
Leif-Roar Mikkelsen. 
Sini Rasmus (for Gunn Anita Sara) 
 
SHL: 
Per John Anti 
Anne Risten Sara  
Nils Henrik Eira (forfall) 
Johan Ivvar Gaup (forfall) 
Brita Inger Eira (forfall) 
 
 
 

ÁŠŠI /SAK 3/22 Dohkkehit gohččuma / Godkjenne innkalling  
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak:  
Innkalling godkjennes 
 
Mearrádus / Vedtak:  
 
Innkalling godkjennes 
Enstemmig vedtatt 
 
 

ÁŠŠI /SAK 4/22 Dohkkehit áššelisttu / Godkjenne saksliste  
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak:  
Sakslista godkjennes 
 
Mearrádus / Vedtak:  
Idrettstinget godkjenner med sak 10/22 på saksliste. 
Enstemmig vedtatt 
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ÁŠŠI /SAK 5/22  Válljet čoahkkinjođiheabmi/Valg av møteledelse 
  
5.1 Válljet čoahkkinjođiheaddji/Valg av møtedirigent  
       Styrets forslag: 
       Leif-Roar Mikkelsen 
 
5.2 Válljet 2 beavdegirječálli/Valg av 2 møtereferenter  
       Styrets forslag: 
       Britt Somby, administrasjon  
       Sini Rasmus 
 
5.3 Válljet 2 beavdegirjedárkkisteaddji, geat jienasteame oktavuođas maid lohkaba jienaid/Valg av  
       2 protokollkontrollører, som også fungerer som stemmetellere  
       Styrets forslag: 
        Jaana Eriksen 
        Arnt Marius Eriksen 
 
 
5.4. Válljet 3 olbmo redakšuvdnalávdegoddái/Valg av 3 personer til redaksjonskomite  
        Styrets forslag: 
        Oppnevnes etter behov 
 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak:  
Legges frem på idrettstinget  
 
Mearrádus / Vedtak:  
 
Idrettstinget godkjenner valgene. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 

ÁŠŠI /SAK 6/22  Jahkedieđáhusat/Årsmeldinger 2021 
   (saksansvarlig: Per John Anti) 
 
6.1  SVL 2021 Jahkedieđáhus/Årsmelding 2021 (vedlegg 1) 
6.2 Særforbund for ski, løp og lasso/SV-N (Mappe vedlegg) 
6.3 Særforbund for reinkappkjøring/SHL (mappa vedlegg) 
6.4 Særforbund for fotball/FA Sápmi (mappe vedlegg) 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak:  
SVLs årmelding godkjennes med eventuelle merknader. 
Særforbundenes årsmeldinger tas til orientering  
……. 
Mearrádus / Vedtak: 
Idrettstinget godkjenner SVLs årsmelding 2021 med oppdatert organisasjonskartet.  
Særforbundenes årsmeldinger 2021 tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt  
……. 
 



side 4 
30. SVL Valáštallandiggi/ 30. SVL idrettsting 

ÁŠŠI /SAK 7/22  Rehketdoallu/Regnskap 2021 og revisjon 
   (saksansvarlig: Per John Anti) 
 
1.  SVL Rehketdoallu/Regnskap 2021 (vedlegg 2) 
      

 
SVL Adm 2021     

     

 Inntekter    
Driftstilskudd Sametinget 826 096    
Spillemidler 514 700    
Andre tilskudd 73 000    
Renter 519    
Sum 1 414 315    

     

 Utgifter    

Lønn 819 902,35    

Premier 27 000    
Innskuddspensjon 20 836    
Avskrivninger 7 523    
Leie av lokaler 91 870,72    
Rengjøring 13 405    
Annen driftsmateriale 137    
Regnskap 93 984    
Revisor 25 000    
Kontor rekvisita 23 037    
Edb kostnader 1 298    
Aviser etc 641    
Møter 105 239,36    
Tlf 22 909,55    
Reiser oppgave pliktig 42 086,50    
Reiser  85 852,49    
Diett 31 350,91    
Salgs kostnader 123,75    
Gaver 20 290    
Forsikringer 26 188    
Gebyrer, annenkostnader 10 454,37    
Sum    1 469 129    

 

 
Resultat 

Inntekter 1 414 315 

Utgifter 1 469 129 

Sum -54 814 
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Kommentar; tiltross for et lav aktivitetsår har SVL ett underskudd på kr 54 814. Utgiftene ville i 
realitet vært høyere ved gjennomføring av NM i Tromsø. Utgiftene til drift av SVL kan i stor grad 
tilskrives prisveksten, mens den samlede tilskuddsordninger fra det offentlig ikke har fulgt det 
samme prisvekstnivået. Generelt sett har SVL valgt å styrke idrettslige aktivitet gjennom offentlige 
overføring, mens drift av administrasjonen har hatt lavere prioritet. I 2021 hadde SVL 30 års 
jubileum, arrangementet var viktig for sosialt hensyn, og for styrking av samholdet innen samisk 
idrett.  
 
 
2. Særforbund for ski, løp og lasso/SV-N 
 
 
3. Særforbund for reinkappkjøring/SHL  
 
 
4. Særforbund for fotball/FA Sápmi  
 
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak: 
1. Idrettstinget godkjenner SVLs fremlagte regnskap 2021 og revisjonsberetningen 
2. Idrettstinget tar særforbundenes regnskap og revisjonsgodkjenning til orientering 
…….. 
Mearrádus /Vedtak: 

1. Idrettstinget godkjenner SVLs framlagt regnskap 2021 og revisjonsberetning 2021. 
Idrettstinget gir mandat til SVL styret for ny gjennomgang av budsjettpostene. 
 
Protolltilførsel fra Aslak Mienna avstår fra å stemme siden alle dokumentene ikke følger med 
sakene. 
 

2. Idrettstinget tar FA-Sápmis regnskap og revisjonsberetning til orientering 
 
Enstemmig vedtatt 
…… 

 
 
 

ÁŠŠI/SAK 8/22   Navneendring 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak: 

   
Idrettstinget går innfor navneendring til Sámi Valáštallan Lihttu. Søknad om navneendring 
sendes Brønnøysundregistrene.  

……. 
Mearrádus/Vedtak: 
Idrettstinget går innfor navneendring til Sámi Valáštallan Lihttu. Søknad om navneendring sendes 
Brønnøysundregistrene  
Enstemmig vedtatt 
…….. 
 
……………… 
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Bakgrunn 
SVL har i forbindelse med design av en logo for organisasjonen engasjert multimedia bedrift Árvu. 
Árvu forslår at det er kun det samiske navnet Sámi Valáštallan Lihttu som blir det offisielle navnet for 
organisasjonen. Med andre ord at organisasjonens navn og ikonet danner en helhet i logoen (se sak 
9/22). Dette begrunnes med at logoen skal være identitetsskapende, og kommunisere at SVL er en 
samisk idrettsorganisasjon.    
 
 
Beskrivelse 
I årsmøte 2021 sak 7.3 gjorde årsmøtet vedtak på at organisasjonens navn er Sámiid 

Valáštallanlihttu/Samenes Idrettsforbund. I Brønnøysundregistrene er organisasjonen registrert med 

navnet Samenes idrettsforbund. 

 

Vurdering  
Etter styrets vurdering råder det en usikkerhet, og til dels en uenig om hva det formelle navnet til 
organisasjons nr 981 005 740 egentlig er. Midlertidig råder det en enighet om at navnet Sámiid 
Valáštallanlihttu-Norga - Samenes Idrettsforbund-Norge skulle endres til noe annet, også som en 
symbolsk «stadfesting» om en ny organisasjonsform. Vedtaket i årsmøtet 2021 kan tyde på en 
løsning siden navnevalget falt på Sámiid Valáštallanlihttu/ (les: eller) Samenes Idrettsforbund. Det er 
mulig at ordet eller har gitt en valg frihet,og av den grunn er navnet på organisasjonen Samenes 
Idrettsforbund, slik det i dag er registrert i Brønnøysundregistrene. 
 
Styret, under sterk tvil, legger følgende forslag for idrettstinget: 
Idrettstinget går innfor navneendring til Sámi Valáštallan Lihttu. Søknad om navneendring sendes 
Brønnøysundregistrene.  
 
 
 
 

ÁŠŠI /SAK 9/22   Logo (vedlegg 3) 
 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak: 
    

1. Idrettstinget velger logo: 
1. Alternativ a 
2. Alternativ b 
3. Alternativ c 

……. 
Mearrádus/Vedtak: 
Idrettstinget vedtar den nye logoen. 
Idrettstinget går innfor alternativ B. Bakgrunnen skal være hvit. 
Enstemmig vedtatt. 
……. 
……………… 
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Bakgrunn 
Årsmøtet 2021 ga styret i SVL i oppdrag å arbeide med en ny logo for den nye organisasjonen. Styret 
ved styreleder har engasjert multimedia bedriften Árvu til å designe en logo for SVL.  
 
Beskrivelse 
Valget falt på Árvu siden de har samisk språklige ansatte. 
 
SVL satte følgende forutsetninger for designet: 

- Fargepaletten fra det samiske flagget skal danne grunnlaget for SVLs fargepalett 
- Logoen skal fenge barn og unge 
- Logen skal visualisere alle særforbundene 
- Fontene i logoen skal stilrent og være lesbare for å ivareta universell utforming (UU) 

 
Forslag fra Árvu: 

- Árvu forslår at det er kun det samiske navnet Sámi Valáštallan Lihttu som brukes i logoen. 
Dette begrunnes med at logoen skal være identitetsskapende, og kommunisere at SVL er en 
samisk idrettsorganisasjon.    

- Fargepaletten følger fargene fra det samiske flagget, men er gjort mykere for å fenge den 
yngre målgruppa 

- Fontene heter Raleway og er lisensfri. Fontene er stilren og leservennlig. Raleway støtter 
samiske bokstaver. 

- Ringen i logen betyr sammenslutning, felleskap, samarbeid og vennskap 
 
 
Alternativ A: Den offisielle logoen er en ring med «njuolat» og fontene er i rødt. Fargepaletten er 
mørke rødrosa, mørke grønn, varm gul og mint blå. 
Alternativ B: Den offisielle logoen er en ring med «njuolat» som er flerfarget og fontene i svart. 
Fargepaletten er gjort lysere på de mørkeste fargene fra alternativ a, og mørkere på de lyste fargene. 
Alternativ C: Årsmøtets forslag til fargevalg 
 
Vurdering 
Det er gitt et innspill på alternativ A til Árvu; Logoen kan virke kjedelig med bare en farge, og 
grønnfargen er litt for mørk. 
Ved valg av alternativ B har Árvu kommet med en anbefaling; en flerfarget logo kan bli lite lesbart i 
bruken med andre farger eller skape «fargestøy» og forsvinne i annet informasjon. Det bør vurderes 
om at logoen skal kun brukes sammen med hvit bakgrunn. Da må det i så tilfelle lages en 
bestemmelse for det.  
Alternativ C er åpnet for årsmøtes valg av farger på logoen fra fargepaletten.  
 
 
 
 
 

 ÁŠŠI/SAK 10/22   Vedtekter (vedlegg 4) 
    (Saksansvarlig: Leif-Roar Mikkelsen) 
 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak: 
 

1. Idrettstinget vedtar vedtektene for SVL og dets underliggende organer med endringsforslag. 
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…… 
Mearrádus/Vedtak: 
§ 1.1 Alle plasser der det står «idrettslag/foreninger» endres til medlemmer. 
§ 3.2 Medlemmer er knyttet til særforbund. Opptak av nye medlemmer vedtas av særforbundet selv. 
§ 3.3 For å ha stemmerett på idrettstinget og tillitsvalgte organer må vedkommende være fylt 15 år 
og medlem i et særforbund. 
Til idrettstinget velger hvert særforbund 5 deltagere, med stemme-, forslags- og talerett. Første 
setningen strykes. 
3. avsnittet strykes. 4 avsnitt om den er. 
 
§ 3.10 Kautokeino endres til Guovdageaidnu 
 
§ 4.2 pkt 2 godkjenning av fullmakter strykes 
          Pkt 11 konstituering av styret 
          Avsnitt fra styret… SVL…. Strykes i sin helhet (siste avsnittet strykes) 
          Rekkefølgen endres. 
 
§5 Administrasjonen skal utføre oppgaver som gis av idrettstinget.  
      Føye til nødvendige foran abeidsinstruks  
 
§ 6 Styret 
 Få inn rekkefølgen på rulleringsordninger 
2021 – 2023 SHL 
2023 - 2025 SVN 
2025 - 2027 FA-Sápmi, osv 
 
§ 7.4 stryke de 2 første linjene i andre avsnittet 
 
Enstemmig vedtatt 
 
…… 

 
……………… 
 
Bakgrunn 
Årsmøtet 2021 besluttet å danne en ny organisasjonens struktur, jf vedtaket i sak 2021/7.2;  
Årsmøtet går inn for at dagens SVL-N legges ned og opprettes med dette som ny 
hovedorganisasjon for samisk idrett, med pr. i dag 3 særforbund. 
 
Vedtekter skal fungere som organisasjonens egne lover og regler. Vedtekter som ble gjort av 
årsmøtet 2021 var blant annet forholdet mellom SVL og særforbundene uteblitt.  
 
 
Beskrivelse   
En ny organisasjon vil ha behov for vedtekter som setter rammer for funksjoner og ansvarsforhold 
mellom hovedorganisasjon og dets underliggende organisasjoner. Dette blant annet for å skape 
fellesskap/tilhørighet, skriftlig gjøre allerede eksisterende praksis og forebygge unødige interne 
konflikter. 
 
Vurdering 
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Praksisen for saker som angår vedtektsendring skal være sendt styret 4 uker før årsmøtet, slik at 
styret kan behandle saken og sende den på høring. I dette tilfellet vil saken ikke oppfylle kriteriene, 
men styret vurdere at den nye strukturendringen krever nye vedtekter.  Dette gjelder særlig 
ansvarsforholdet mellom SVL og særforbundene. Andre forhold som samarbeidsavtale mellom SVL 
og Sametinget (idrettsavtale), offentlig gjøring av styresaker og møteprotokoller, med mer, bør tas 
med i vedtektene. 
 
 
 

ÁŠŠI/SAK 11/22   Styringsdokument for SVL  
 
 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak: 
Saken oversendes idrettstinget for godkjenning av oppstart med arbeidet. Endelig vedtak av 
styringsdokumentet gjøres av idrettstinget i 2023. 

 
……. 
Mearrádus / Vedtak: 
Saken oversendes fra idrettstinget med godkjenning for oppstart av arbeidet med 
styringsdokumentet. Endelig vedtak av styringsdokumentet gjøres av idrettstinget i 2023. 

 
Enstemmig vedtatt. 

…… 
……………… 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med ny organisering vil det være en fordel å ha noen kjøreregler for administrasjon og 
styret. Dette av hensynet til det å være en god, trygg og forutsigbar arbeidsgiver, og et styre med 
godt lederskap og økonomiskstyring. Samt ha gode rutiner for interkontroll og forvaltningssystemer. 
 
 
Beskrivelse 
SVL skal være en organisasjon med høy grad av åpenheten for medlemmer, samarbeidsparter og 

andre. Det å bygge opp et styringsdokument har særlig betydning for intern kontroll, tolke vedtekter 

for fellesforståelse, synliggjøre arbeidsoppgavene, synliggjøre ansvarsforholdet i organisasjon, følge 

offentlig lovendringer/retningslinjer, mm. 

Generelt sett er en utfordring for alle frivillig organisasjoner at alle vedtak i det offentlige skal følge 

tjenesteveien, og vanlig saksbehandlingsprosedyrer skal også følges. Dette krever 

kompetanse/kunnskap, dokumentasjon og kapasitet til å lage utredninger o.l. som offentlig 

forvaltning trenger for å kunne treffe en beslutning. Dette er ressurskrevende for frivillig 

organisasjoner. Og i særdeles for SVL som i utgangspunktet har lav personell kapasitet og dermed 

sårbar for indre og ytre påvirkninger. Et styringsdokument vil i seg selv ikke avbøte alle forventinger 

og krav, men vil være et hjelpemiddel for standardisering av enkelt rutiner, bedre styring av 

organisasjonen og øke bevissthet om dokumentasjon. 
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Vurdering 
Styret ønsker å igangsette arbeidet med styringsdokumentet og forslår for årsmøtet; 
Saken oversendes årsmøtet for godkjenning av oppstart med arbeidet. Endelig vedtak av 
styringsdokumentet gjøres av årsmøtet i 2023. 
 
 
 
 
 

ÁŠŠI /SAK 12/22   Idrettsavtale/forhandling 
 
 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak: 
 

1. Idrettstinget velger forhandlingsutvalget på 3 personer 

2. Idrettstinget kommer med forslag til innsatsområder 

….. 
Mearrádus/Vedtak: 
1. Forhandlingsutvalg Håkan Kuorak, Leif-Roar Mikkelsen og Per John Anti 
2. - styrking av administrasjon med 2 stillinger 
- Samisk språk 
- Synliggjøring 
- forebygging mot mobbing og rasisme 
- Reinkappkjøring, samarbeid over landegrenser – Sametinget som en part 
- satsing på lokale aktiviteter 
- digitalisering 
- Samlingspunkter 
- AWG til Norge 
 
Enstemmig vedtatt. 
….. 
……………… 
 
 

Bakgrunn 

Sametinget har åpnet for at SVL kan forhandle om en idrettsavtale. En historisk begivenhet for 

samisk idrett. 

Fra Sametingetrådet heter det; 

Sametingsrådet legger vekt på at organisasjonsfriheten skal være gjeldende for de samiske 

idrettsorganisasjonene. Sametingets rolle vil først og fremst være å bidra med økonomisk støtte 

innenfor en organisatorisk ramme som fremmer samisk idrett på en god måte. Sametingsrådet ser 

likevel på dagens organisering, og Sametingets rolle, som lite hensiktsmessig. Rådet er av den 

oppfatning at idrettens egne organer bør få en mer aktiv rolle også i fordelingen av økonomiske 

midler. Rådet ser det derfor som hensiktsmessig å vurdere en ny organisasjonsmodell der Sametinget 

og en paraplyorganisasjon innenfor samisk idrett inngår en årlig idrettsavtale, jfr. organiseringen av 



side 11 
30. SVL Valáštallandiggi/ 30. SVL idrettsting 

Samisk kunstnerråd og samisk kunstneravtale. Dette vil etter rådets vurdering kunne bidra til en 

styrket organisering av samisk idrett og forbedre dialogen mellom Sametinget og samisk idrett. 

Sametingsrådet ser på AWG som en viktig arena der samisk ungdom får muligheten til idrettslig og 

kulturelt samkvem med andre urfolksgrupper og arktiske befolkningsgrupper. Rådet ser på idretten 

som en arena som egner seg godt til å få i stand felles arrangementer og samarbeid over 

landegrensene. Derfor vil rådet være positiv til å bidra til at samiske idretts- og kulturutøvere skal få 

muligheten til også å delta på internasjonale arenaer, men rådet ser også den utfordringen som 

ligger i det økonomiske aspektet når det gjelder dette. 

SVL ved Per John Anti, Arnt Marius Eriksen, Leif Roar Mikkelsen og Britt Somby deltok på dialogmøtet 
3.mai om innretning for forhandlinger. Avtalen er at SVL sender inn et krav innen 1.juli 2022. Tilbudet 
fra Sametinget kommer i august/september. Forhandlingene blir i oktober 2022. 
 
 
Beskrivelse 
Formålet med idrettsavtalen er å skape hensiktsmessige retningslinjer for fremtidig økonomisk støtte 
til samisk idrett. 
 
Avtalens innhold: 
Innhold: Omfatter rammen til samisk idrett som partene er enig. Årlig forhandlinger med Sametinget. 
 
Strategier og prosesser:  
- Dialog med KUD om spillemidler, idrettsanlegg og andre relevante prosesser 
- Dialog på SPR nivå for økt pansamisk samarbeid 
- Økt fokus på idrett ved samarbeidsavtale med relevante fylkeskommuner og kommuner 
- Utvikling og revitalisering av samiske idrettsgrener 
 
Sametinget vil ikke legge føringer på økonomisk eller politiske kravet fra SVL. Avtalen mellom 
Sametinget og SVL kan bygges på en 4-årig satsingsavtale. Det betyr at SVL og Sametinget blir enig 
om innsatsområder som skal ha særlig oppmerksomhet i 4 år.  
 
Innsatsområdene som ble løftet fram i dialogmøtet 3.mai var styrking av administrasjon, blant annet 
ved å tilføre økt økonomiske ressurser, en ekstra stilling og økt bevilgning til AWG. Dette er i tråd 
med forutsetningen som lå til grunn for å samle all idrett under en paraplyorganisasjon.  
 
Føringen som Sametinget har satt er at SVL må oppnevne et forhandlingsutvalg på 3 personer.  
 
Vurdering  
Styret mener at det første året med en idrettsavtale vil danner erfaringer for fremtidige 
forhandlinger. For å få en god utvikling og vekst innen samisk idrett bør administrasjonen styrkes. 
Erfaringer viser at vi ikke har kapasitet til å følge opp nye idrettslag og/eller sørsamiske områder. 
Dette arbeidet har begrenset seg til enkel oppvisning eller informasjon om samisk idrett. For å få 
igangsatt varige aktivitet i nye områder så må SVL ha tettere oppfølging av lag og foreninger i 
gjeldene deler av landet.  
Styret vurderer punktene som foreligger i avtaleforslaget fra Sametinget er et utgangspunkt for 
erfaringsdanning.  
 
Dialog med KUD 
KUD er en viktig finansieringskilde for SVL. Vi ønsker å få en større rolle i forhandlingsprosesser 
mellom KUD og Sametinget. Vi ønsker også stå som kopipart i all kommunikasjon som gjelder samisk 
idrett. Vi definere oss som en part i saken som angår samisk idrett, og savner en mer transparent 
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ordning for kommunikasjon. Dette har betydning for vår organisasjons utviklingsstrategi, størrelse på 
tilskuddsordningen, innholdet i rapportering og om samisk idrett generelt sett. 
 
Dialog på SPR nivå for økt pansamisk samarbeid 
Sametinget i Sverige og Finland bør finansiere samisk idrett i de respektive landene. I dag er det 
Norge som bærer store deler av det økonomiske ansvaret. Dette betyr at SVL må finansiere felles 
utgifter for eksempel AWG, Samemesterskap og annet. I mai/juni er det planlagt et fellesmøte 
mellom Norge, Finland og Sverige om samisk idrettens framtid.   
 
Økt fokus på samisk ved samarbeidsavtaler med relevante fylkeskommuner og kommuner  
SVL stiller seg positive til dette. Først og fremst for å bedre system for etablering av samisk idrettslag 
i Nordland, sørsamiske områder og avtale med enkeltstående kommuner. SVL ønsker å delta i disse 
prosessene. SVL sin rolle/funksjon avtales med Sametinget. 
 
Utvikling og revitalisering av samiske idrettsgrener 
SVL mener at det kan være spennende og utfordrende å få på plass nye idrettsgrener. Da med tanke 
på at det finnes ingen/lite historiske beskrivelser om fysisk aktivitet og lek i samisk områder. For å få 
tak i disse må man gå gjennom eldretidsberetninger og -beskrivelse fra samiske områder. Et 
tidkrevende og ressurskrevende arbeid. I det ligger en klar forventing om informasjon bør samles inn 
fra samiske områder både i Finland, Sverige og Norge. Alternativ er å få til et felles prosjekt mellom 
SVL og Sametinget. En mulighet er også bruke forskningsmiljøer for kartlegging og innhenting av 
eldretiders dokumentasjon. 
 
Styrer vil at årsmøtet tar følgendebeslutning: 

a. Idrettstinget velger forhandlingsutvalget på 3 personer.  
b. Idrettstinget kommer med forslag til innsatsområder 

 
 
 
 
 
ÁŠŠI /SAK 13/22   Innkomne saker 
 

ÁŠŠI /SAK 13.1/22   Hvordan fordele spillemidlene. 

 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus/Styrets innstilling til vedtak: 
 
Ved gjennomgang av kriterier og retningslinjer for spillemidler forslår styret at idrettstinget oppretter 
et utredningsutvalg for spillemidler. Idrettstinget gir utvalget følgende mandat: 

1. Utredningsutvalget utreder formålet for spillemidler 
2. Utredningsutvalget utarbeider kriterier og definisjoner for spillemidler 
3. Utredningsutvalget utreder alternative økonomiske modeller for spillemiddelordningen  
4. Utredningsutvalget får i oppdrag å se på økonomiske forvaltning for hele organisasjonen, og 

komme med forslag på modeller og strukturer. 
5. Utredningsarbeideutvalget skal bli ferdig til idrettsting 2023. 

 
….. 



side 13 
30. SVL Valáštallandiggi/ 30. SVL idrettsting 

Mearrádus/Vedtak: 
 
Ved gjennomgang av kriterier og retningslinjer for spillemidler vedtar idrettstinget at det opprettes 
et utredningsutvalg for spillemidler av styret. Idrettstinget gir utvalget følgende mandat: 

1.     Utredningsutvalget utreder formålet for spillemidler 
2.     Utredningsutvalget utarbeider kriterier og definisjoner for spillemidler 
3.     Utredningsutvalget utreder alternative økonomiske modeller for  

 spillemiddelordningen  
4. Utredningsutvalget får i oppdrag å se på økonomiske forvaltning for hele organisasjonen, 

og komme med forslag på modeller og strukturer. 
5. Utredningsarbeideutvalget skal bli ferdig til idrettsting 2023. 

 
Enstemmig vedtatt 
….. 

 
……………… 
 
Bakgrunn 

Særforbund SV-N har sendt en sak til SVLs idretting 2022. 
Spillemidlene fordeles slik som i dag mellom SVL, SHL og SV-N. Disse pengene skal ikke utbetales til 
forbundene. Forbundene sender inn fakturaene og merker dem med spillemidler når aktiviteten ligger 
innenfor rammene for spillemidlene. Hvis et forbund ikke klarer å bruke sine tildelte midler kan det 
andre forbundet eller SVL bruke av disse ubrukte midlene. 

Hvis dette ikke blir vedtatt bør det supsidiært vedtas at gjeldene forbund som gjør at det blir redusert 
tilskudd ta denne reduseringen. 
 
Beskrivelse   
 
 Utdrag fra Kulturdepartementet brev for tildelt spillemidler 2021: 
 
Tilskudd 2021 
Ved fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping AS for spilleåret 2020 til idrettsformål 
i 2021, vedtatt av regjeringen i statsråd 7. mai i år, er det avsatt 1,5 mill. kr til samisk 
idrett. Tilskuddet vil bli overført Sametinget, som ansvarlig for den videre fordelingen av 
midlene.  
 
Samisk idrett mottar i dag økonomisk støtte fra Sametinget. I tillegg har samisk idrett 
mulighet til å motta tilskudd fra spillemidlene til nødvendig infrastruktur gjennom 
eksisterende tilskuddsordninger til idrettsanlegg. Samiske idrettslag vil også ha en 
mulighet til å motta midler gjennom tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger. 
 
 
Formål 
Det er opprettholdelse og videreutvikling av de særegne samiske idrettsaktivitetene, 
reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting 
(sommer) som er begrunnelsen for et eget tilskudd til samisk idrett fra spillemidlene til 
idrettsformål. Tilskuddet er ikke ment å støtte opp om ordinære idrettsaktiviteter som 
utøves i regi av samiske idrettsorganisasjoner. I tillegg er en målsetting at midlene skal bidra 
til økt omfang av idrett og fysisk aktivitet i befolkningen. Tilskuddet skal primært benyttes til 
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aktiviteter rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). 
 
Rapportering 
Rapporten skal inneholde en oppsummering av hvordan midlene er benyttet 
og gi en kortfattet status for de særegne samiske idrettsaktiviteters organisering, omfang og 
utbredelse. Videre skal den inneholde et årsregnskap som viser hvordan spillemidlene er 
fordelt mellom de ulike særegne samiske idrettene. 
Når det gjelder rapportering over medlemsmasse og utbredelse, ber departementet om at 
rapporteringen over antall lag/foreninger og det totale medlemstallet i lagene. Videre bes det 
om en spesifisering hvor mange av den totale medlemsmassen som er aktive i de ulike 
særegne samiske idrettene i aldersgruppene 6-12 år, 13-19 år og voksne over 19 år. Det bes 
også om at antall medlemmer/aktive fordeles på kjønn. 
 
Retningslinjer 
Tilskuddsmottaker har ansvar for at tilskudd av spillemidlene benyttes i tråd med 
forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene. 
Kulturdepartementet forutsetter at hver enkelt tilskuddsmottaker følger de lover og 
forskrifter som gjelder for virksomheten/organisasjonen. 
 
Tilskuddet skal som hovedregel benyttes til formålet innen ett år etter at tilskuddet er tildelt. 
Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet 
mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter alltid er under kontroll. 
Tilskuddsmidlene skal ikke forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at 
midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt. 
Kulturdepartementet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik. 
 
Styret og ledelsen for virksomheten/organisasjonen har ansvar for at forvaltningen skjer isamsvar 
med gjeldende lover og forskrifter. 
Styret og ledelsen skal påse at virksomheten/organisasjonen benytter tilskuddet i tråd med 
formålet og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene. 
 
Tilskuddsmottaker, ved styreleder eller daglig leder i virksomheten/organisasjonen skal 
innen oppgitt frist oversende rapport til Kulturdepartementet som viser at tiltaket, prosjektet 
eller den generelle aktiviteten som tilskuddet skulle finansiere eller delfinansiere, er 
gjennomført. Rapporten skal vise at midlene er brukt i samsvar med forutsetningene som 
er trukket opp i tilskuddsbrevet og i søknaden. 
Sammen med rapporten skal det sendes inn regnskap for disponeringen av tilskuddet. 
Regnskapet skal være undertegnet av leder eller økonomiansvarlig i virksomheten/ 
organisasjonen. 
I regnskapet skal offentlige tilskudd spesifiseres med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette 
gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd. 
Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap skal kommenteres. 
 
Dersom tilskuddet av spillemidler er kr 400 000 eller høyere skal regnskapet være 
kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller 
annet offentlig revisjonsorgan. Etter avtale kan revisorkontroll av tilskuddsmidlene inngå 
som del av revisjonen av virksomhetens/organisasjonens ordinære årsregnskap. 
 
Om tilskuddet eller deler av det ikke benyttes til formålet, skal tilskuddsmottaker gjøre 
Kulturdepartementet oppmerksom på dette så snart som mulig. Departementet kan kreve 
tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet. 
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Vurdering 
Ved gjennomgang av kriterier og retningslinjer for spillemidler forslår styret at idrettstinget oppretter 
et utredningsutvalg for spillemidler. Idrettstinget gir utvalget følgende mandat: 

6. Utredningsutvalget utreder formålet for spillemidler 
7. Utredningsutvalget utarbeider kriterier og definisjoner for spillemidler 
8. Utredningsutvalget utreder alternative økonomiske modeller for spillemiddelordningen  
9. Utredningsutvalget får i oppdrag å se på økonomiske forvaltning for hele organisasjonen, 

og komme med forslag på modeller og strukturer. 
10. Utredningsarbeideutvalget skal bli ferdig til idrettsting 2023. 

 
 
 
 
ÁŠŠI /SAK 14/22   Aktivitetsplan 2022 (vedlegg 5) 
 
 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak: 
Idrettstinget godkjenner aktivitetsplan 2022 
 
….. 
Mearrádus/Vedtak: 
Idrettstinget godkjenner aktivitetsplan 2022 
 
Enstemmig vedtatt 
….. 
……………… 
 
Bakgrunn 
Aktivitetsplan 2022 ble ikke realitetsbehandlet i årsmøtet 2021. 
 
Beskrivelse  
Aktivitetsplan er et dokument som alle offentlige samarbeidspartnere krever i forbindelse med 
tilskuddssøknader. 
 
Vurdering 
Styret anbefaler idrettsting å godkjenne aktivitetsplanen 2022. 
 
 
 
 
 

ÁŠŠI/SAK 15/22   Budsjett 2022  
 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak: 
 
Idrettstinget godkjenner budsjett 2022. 
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…… 
Mearrádus / Vedtak: 
 
Idrettstinget godkjenner budsjett 2022. 
Enstemmig vedtatt 
….. 
……………… 
 
Bakgrunn 
Budsjett 2022 er basert på allerede utbetalte tilskudd og/eller vedtatte tilskudd fra offentlige 
samarbeidspartnere. 
 
 
Beskrivelse  
Sametinget utbetale 17.februar 100% av tildelt tilskudd på kr 3 344 000. Overføring til 
særforbundene og AWG ble gjort 31.03. 2022. 
TFFK har gjort et vedtak på kr 51 000. SVL har ikke mottatt vedtaket, og av den grunn ikke sendt inn 
utbetalingsanmodning.  
Spillemidler 2022 på kr 1 500 000. Foreløpig ingen vedtak fra KUD eller melding fra Sametinget, 
vedtaket fra KUD sendes til Sametinget i juni.  

 
DRIFTSBUDSJETT  

SVL og adm. 2022  

  

 Inntekter 

Driftstilskudd Sametinget/fordelings modell 846 025 

Tippemidler/Sametinget/fordeligs modell 514 500 

Andre tilskudd 51 000 

Andre inntekter 20 000 

Sum inntekter 1 431 525 

  

  

  

               Utgifter 

Årsmøte 140 000 

4 Styremøter 50 000 

Logo 45 000 

Aviser/tidsskrifter 1 000 

Lønn inkl sosial utgt 826 000 

Reiseutgifter  50 000 

Honorarer til styret 0 

Telefon/internett/porto 40 000 

Husleie/Strøm/Renovasjon/rengjøring 75 000 

Andre kostnader 8 525 

Gebyrer 12 000 
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Gaver 5 000 

Forsikringer 25 000 

Regnskap/revisjon 120 000 

Kjøp av tjenester 25 000 

Kontorrekvisita 6 000 

Aviser/tidsskrifter 1 000 

Annonser/markedsføring 2 000 

Sum kostnader 1 431 525 
 
 
 

DRIFTSBUDSJETT  

Paraplyorg. 2022  

  

 Inntekter 

Driftstilskudd Sametinget 2022 3 344 000 

Spillemidler Sametinget 1 500 000 

Andre tilskudd TFFK 51 000 

Andre inntekter 20 000 

  

  

  

Sum inntekter 4 915 000 

  

  

               Utgifter 

SVL etter fordelingsmodell 1 431 525 

SHL etter fordelingsmodell 992 316 

SV-N etter fordelingsmodell 1 144 521 

FA Sapmi etter fordelingsmodell 510 638 

AWG etter fordelingsmodell 836 000 

Sum 4 915 000 

 
 
 
Vurdering 
Styret anbefaler at idrettstinget godkjenner budsjettet 2022. 
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ÁŠŠI/SAK 16/22   Aktivitetsplan 2023 (vedlegg 6) 
                                                        (Saksansvarlig: Per John Anti) 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak: 
 

1. Idrettstinget godkjenner aktivitetsplan 2023 med eventuelle merknader 
2. Idrettstinget gir styret fullmakt til å revidere aktivitetsplanen 2023 etter behovet. 

 
…… 
Mearrádus / Vedtak: 
1. Idrettstinget godkjenner aktivitetsplan 2023  
2. Idrettstinget gir styret fullmakt til å revidere aktivitetsplanen 2023 etter behovet. 

 
Enstemmig vedtatt 
……. 

 
……………… 
 
Bakgrunn 
Aktivitetsplan er et dokument som kreves av offentlig forvalting og ulike fondsordninger i forbindelse 
med søknad om tilskudd. 
 
Beskrivelse 
Aktivitetsplan 2023 skal ta høyde for blant annet innholdet i idrettsavtalen, utvikling av formelle 
prosesser/retningslinjer for organisasjonen, digitalisering og være offensiv for utvikling av idrettslige 
aktiviteter.  
 
 
 
Vurdering 
Styret anbefaler at idrettstinger godkjenner aktivitetsplan og gir styret fullmakt til å revidere 
aktivitetsplanen 2023 etter behovet. Dette med bakgrunn i at forhandlingene med Sametinget ikke 
er gjennomført. 
 

 
 
 
ÁŠŠI /SAK 17/22   Budsjett 2023  
                                                         (Saksansvarlig Per John Anti) 
…………………. 
 
Stivrra mearrádusevttohus / Styrets innstilling til vedtak: 

1. Idrettstinget godkjenner foreløpige budsjett for 2023 
2. Idrettstinget gir fullmakt til styret for revidering av budsjett 2023 etter at forhandlinger med 

Sametinget er gjennomført. 

….. 
Mearrádus / Vedtak: 
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1. Idrettstinget godkjenner foreløpige budsjett for 2023 med endring av driftsbudsjett til 
«tilskudd til særforbundene og AWG». Det legges inn en ekstra stilling i budsjettet med 
kr 800 000  

2. Idrettstinget gir fullmakt til styret for revidering av budsjett 2023 etter at forhandlinger 
med Sametinget er gjennomført. 

….. 
……………… 
 
 
 
Bakgrunn 
Driftsbudsjett for SVL adm. og paraplyorganisasjonen er basert på dialogmøtet med Sametinget 
3.mai. 
 
 
Beskrivelse 
 
 

DRIFTSBUDSJETT  

Paraplyorg. 2023  

  

 Inntekter 

Driftstilskudd Sametinget/fordelings modell 4 607 500 

Tippemidler/Sametinget/fordeligs modell 514 500 

Andre tilskudd 75 000 

Andre inntekter 20 000 

Sum inntekter 5 217 000 

  

  

               Utgifter 

Idrettstinget 120 000 

4 Styremøter 150 000 

Prosjekter 200 000 

Investerings fond 405 000 

Lønn inkl sosial utgt 3 100% stillinger 2 600 000 

Reiseutgifter  250 000 

Honorarer til styret 50 000 

Digitalisere og laging av ny hjemmeside 300 000 

Husleie/Strøm/Renovasjon/rengjøring 120 000 

Andre kostnader 12 000 

Gebyrer 12 000 

Premier/gaver 50 000 

Forsikringer 30 000 

Regnskap/revisjon 120 000 

Kjøp av tjenester 200 000 
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Kontorrekvisita 25 000 

Markedsføring/aviser/tidsskrifter 3 000 

Kurs/opplæring 150 000 

Telefon/internett/porto 70 000 

NM i Tromsø 350 000 

Sum kostnader 5 217 000 

  
 
 

DRIFTSBUDSJETT  

Paraplyorg. 2023  

  

 Inntekter 

Driftstilskudd Sametinget 2023 7 269 000 

Spillemidler 1 500 000 

Andre tilskudd 75 000 

Andre inntekter 20 000 

Sum inntekter 8 864 000 

  

  

               Utgifter 

SVL etter fordelingsmodell 5 217 000 

SHL, SVN, Fa-Sápmi, AWG etter fordelingsmodell 3 647 000 

Sum kostnader 8 864 000 

 
 
Vurdering 
Styret anbefaler at idrettstinget: 

Idrettstinget godkjenner foreløpige budsjett for 2023 
Idrettstinget gir fullmakt til styret for revidering av budsjett 2023 etter at forhandlinger med 
Sametinget er gjennomført. 

 
 

ÁŠŠI /SAK 18/22  Konstituering av styret 
 
 Per John Anti, leder  
 Elin Nicolaisen 
 Håkan Koarak 
 Anne Risten Sara 
 Sini Rasmus 
 Leif-Roar Mikkelsen  
 


