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Organisasjon  Styremøtet SVL 

Møtested Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte 

 

Tittel:   Styremøtet 3.mars 

Dato  3.mars 2022 

Tidspunkt kl 18:00 

Sakslista 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling 
Sak 2/22 Godkjenning av saksliste 
Sak 3/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet 
Sak 4/22 Orienteringssaker  
Sak 5/22 Søknad om økonomisk støtte fra BCC  
Sak 6 /22 Aktivitetsplan 
Sak 7/22 SVL nordisk samarbeid 
Sak 8/22 Valg av leverandør av tjenester innen reise, hotell mm 
Sak 9/22 Budsjett 2022 
 
Kommentar 
 
Budsjett 2022 kommer på saklista, pga syk styreleder ettersendes saken. I sak 8 ettersendes 
tilbudet fra Gtravel, for sammenligning av tilbudene. 
 
Endret sakslista 28:02.2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saker til behandling 

 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling 

Sak 2/22 Godkjenning av saksliste 

Sak 3/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet 

Sak 4/22 Orienteringssaker 

Oppsigelser av avtaler/ny avtaler 

Kontorleie i Ringveien 45, Tana 

Oppsigelsestiden er 1 år. Det er inngått en avtale med Tana Utleiebygg om rask 

utflytting ved evt ny leietaker. SVL har signalisert at kontormøblene kan selges til 

ny leietaker.  

 
Serviceavtale på skriver/kopi/skanner med Lindbak, Vadsø, leieavtalen er oppsagt 
15.februar. 
 
Justering av forsikringsavtale med IF forsikring. 

 
Design av ny logo. Avtalen med Árvu, Tana/Kautokeino 
 
Henvendelse fra Tromsø Idrettsråd ved Sofia Heim om samarbeid  

 
 

Sak5 /22 Søknad om økonomisk støtte fra BCC 
   
  :::::::::: 

Forslag til Vedtak 

Søknad fra Border Crossing Challenge avslås. 

Begrunnelse: 

SVL har ikke avsatt midler til enkelt prosjekter eller tiltak som binder organisasjonen 

økonomisk.  

  :::::::::: 

 

Bakgrunn 

Border Crossing Challenge (BCC), Bjerkvik søker om kr 100 000 til Visma Ski Classics 
Challenge.                                                                                                                   

 
Et planlegges en folkefest på søndag 3. april på Herjangsfjellet. Det er et ønske om 
samisk ramme ved start og målområdet.  

 

 

 



Beskrivelse 

BCC har gjennomført workshop bl.a. på Evenskjer med Fjell skilag til stede. BCC 
tenker å involvere Fjell skilag, blant annet å gi plass i hovedkomiteen for 
hovedrennet, å stille med lavvo og selge bidos. 
Fjell skilag kan få introdusert ski/lasso idretten for besøkende og deltakere. Kanskje 
klarte å få til et eget lite renn hvor man underveis kunne fått brukt Ski Lasso som 
instruksjon i og for lassokasting. 
 

BCC har også fått med seg at der er en person i Tjeldsund kommune som har to 
tamrein som han har vært på bl.a. gamlehjem med. De vil prøve å komme i kontakt 
med han for å se om de kan få til et samarbeide med han og hans to rein. De prøver 
også å få på plass et samisk kulturelt innslag i forbindelse med premieutdelingen som 
skal være i Bjerkvikhallen etter løpet. 
 

BCC skal arrangere en folkehelsekonferanse i Narvik noen dager i forkant av 
skirennet, hvor de vil invitere personer fra det samiske miljøet.   
I hele tatt så ønsker de å sette fokus på det samiske aspektet i vårt område. De 
tenker i denne sammenheng og merke område med samiske navn, få ut litt historikk 
om det. Anledningen føler vi er perfekt da det skal være TV-dekning fra selve løpet.  
BCC er i dialog med Visma Ski Classic om å være deres World Cup arrangør i langløp. 
Dette er en treårig lang avtale som kan starte opp i 2023.  
Budsjettet for arrangementet er kr 800.000.  Pr dato har BCC fått inne Kr.600.000,-. 

 

Vurdering 

SVL har foretatt en helthetlig vurdering av søknaden. Det foreligger ingen 
prosjektplan eller-beskrivelse som sier noe om målgruppe og finanseriører. Utfra det 
vi tolker så har BCC kontaktet enkelt arrangører, som vi mener kan inngå frittstående 
samarbeidsavtale med BCC.  
SVL har ikke avsatt midler til enkelt prosjekter eller samarbeidsavtaler som binder 
organisasjonen økonomisk.  
Styreleder anbefaler at søknaden avslås. 

 
 

Sak 6 /22 Aktivitetsplan 
 
  :::::::: 
  Forslag til vedtak 
   
  Styret godkjenner aktivitetsplan 2022.  
 

:::::::::::::: 
 
 

Bakgrunn 

Aktivitetsplanen skal være et styringsverktøy for rapportering.  
 
 



Beskrivelse 

Det vil være viktig å få til gode og oversiktlige rapporteringsrutiner i SVL. Dette bør 
danne grunnlaget for oppbygging av aktivitetsplanen.  
 
Spillemidler 
Rapportering til Kulturdepartementet 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. 
 

Sametingets tilskudd 

Sametinget legger til grunn følgende forutsetninger for en samlet bevilgning til 
samisk idrett:  

- Tre særforbund skal være i drift, Særforbund for ski, friidrett- og 
lassokasting, Særforbund for reinkappkjøring og Særforbund for fotball. 
Finansieringen av drift og aktiviteter til disse særforbundene inngår i denne 
bevilgningen. 

  - Finansiering av Arctic Winter Games (AWG) inngår i bevilgningen. 
- Finansiering av sekretariat og øvrige utgifter til drift av   
paraplyorganisasjonen og andre utgifter inngår i denne bevilgningen  
- Sametinget anmoder paraplyorganisasjonen å organisere seg slik at det 
leveres et samlet årsregnskap for hele denne bevilgningen, og at dette 
revideres samlet 

Kriterier for måloppnåelse er:  

•  Arrangement og tiltak  

• type idrettstiltak, og målgruppen for tiltakene  

• antallet arrangement og tiltak,  

• antallet deltakere i disse fordelt etter kjønn og alder  

• geografisk bredde i arrangementene og tiltakene  

• Antall medlemmer i organisasjonene fordelt etter kjønn og alder  

• Eventuell medieomtale av arrangement/virksomheten kan gjerne også 
inkluderes i rapporteringen. 

 

Vurdering 

I forbindelse med ny administrasjonsleder så vil det være naturlig å skape gode 

rutiner for rapportering. Utarbeide et system som er praktisk for alle særforbundene. 

Under rapportering av spillemidler ble det avdekket uheldig forhold, som blant gikk 

på mangelfull oversikt over medlemstall og fordeling etter aldersgruppe og kjønn, og 

uklarheter om midler er/var brukt etter formålet fra Kulturdepartementet. Ryddighet 

og klare felles definisjoner bør ha prioritet som også skal gjenspeiles i rapporten.  



Særforbundene utarbeider egne aktivitetsplan, men bør være bevisst om ulikhet i 

rapportering til Kulturdepartementet og Sametinget.  

Bare for å minne om rapporteringskravet. Kulturdepartementet gir aktivitetsstøtte. 

Det betyr at særforbundene SV-N og SHL skal rapportere på idrettsaktiviteter, og 

innen organisering, omfang og utbredelse av disse. Barn og unge er særlig vektlagt. 

Det å få en oversiktlig alders- og kjønnsfordeling er et minus med dagens 

organisering av SVL. Nye rutiner for medlemsregistrering bør på plass.  

Sametinget har en «hybrid»-tilskuddsordning, drifts- og aktivitetstilskudd. Og er mer 

romslig i bruken av midler. I det ligger kanskje en åpning for forhandlinger om drift og 

intern/ekstern utøvelse av aktiviteten.  

  Styreleder anbefaler at aktivitetsplanen vedtas.  

 

 

Sak 7/22 SVL nordisk samarbeid 
 
  :::::::: 
  Forslag til vedtak 
   
   Saken legges for styret uten innstilling. 
 

:::::::::::::: 
 
 

Bakgrunn 

Sak fra særforbundet ski, løp og lasso om hvem skal ha ansvaret og praksis følge opp 
samarbeidet med SVL-R. Det er ingen som har dette ansvaret idag. 

 

Beskrivelse 

I 1979 ble SVL opprettet som en nordisk samarbeidsorganisasjon mellom Norge, 

Finland og Sverige, med likt antall styremedlemmer fra landene. Etter 

omorganisering i 1990 ble SVL-N, SVL-R og SVL-S opprettet. SSL ble stiftet i 2003 som 

eget distriktsforbund. 

I 2021 ble SVL-N organisert til SVL (heretter er SVL-N lik SVL). Samarbeidet mellom 

Norge, Finland og Sverige er i et vakuum etter omorganisering av SVL-N. Det rådet en 

usikkerhet om hvem har ansvaret for å bygge opp det nordisk idrettssamarbeidet, og 

hvilket nivå har ansvaret; SVL, særforbundene og/eller Sametinget? 

De særegne samiske idretter er organisert med særforbund for ski m/lasso, løp 

m/lasso og lasso, og særforbund for reinkappkjøring, som er basert på tradisjonelle 

samisk næringer. Alle idrettsgrener er unike da ingen andre tilsvarende forbund har 

dette. Disse idrettsgrener vil være og er basis i samisk idrett også i framtida. Andre og 

nye idretter vil komme til. Ikke nødvendigvis som konkurranseidretter, men som 



lokale aktiviteter, for å bidra til kulturelt og sosialt samkvem mellom samisk 

befolkningen i Norden.  

Grenseoverskridende deltakelse blant samer i Sápmi er i mange sammenhenger ikke 

bare å betrakte som internasjonal idrettsutveksling, men også et møte med 

slekt/familie, danne nye vennskapsbånd, styrke bruken av samisk språk, utveksle 

kulturelle uttrykksformer, få bedre forståelse og øke raushet for de nasjonale 

kulturelle ulikheter og få internasjonal erfaring. Fotball og AWG har bidratt til Sápmi 

som «landslag», og er et konsept som kan bidrar til å oppnå et idrettslig fellesskap.  

Det siste felles idrettstinget var i 2018, men det foreligger ingen møteprotokoller hos 

SVL sin administrasjon. 

 

Vurdering  

SVL har som formål at «samisk idrett skal være identitetsskapende, og være bærer av 

den samiske kulturarven. En uttalt målsetting er å være grenseoverskridende og 

samlende i Sápmi». Dette kan tolkes dithen at SVL-N på tok seg rollen «å samle 

samisk idrett i Norden», vil dette gjelder også for SVL? Så lenge den nye 

organisasjonsformen ikke har utarbeidet nye formålsparagrafer, retningslinjer eller 

ny visjon og formål for organisasjonen så kan det tolkes dithen at formålet (-ene) fra 

SVL-N står seg. Hva vil det bety i det praktiske? 

Alternativer 

1. SVL styret i samarbeid med administrasjon innkaller enkelt personer i Sverige og 

Finland som har vist interesse for å få i gang et nordisk idrettssamarbeid. Hvor 

blant annet den idrettspolitiske arbeidet også vil være sentral.  

2. Særforbundet ski, løp og lasso tar initiativ gjennom AWG for å styrke og 

formalisere konseptet Sápmi «landslag». 

3. Samarbeidsutfordringer oversendes Sametinget, med begrunnelse i at 

Sametinget har signalisert at de skal følge opp arbeidet med nordisk samarbeid. 

Jf. Idrettstinget 09.-10.12 2017 i Jokkmokk. 

Styreleder legger saken for styret uten innstilling. 

 

 

 

Sak 8/22 Valg av leverandør av tjenester innen reise, hotell mm 
 
  :::::::: 

  Forslag til vedtak 
   
   Saken legges for styret uten innstilling. 
 

:::::::::::::: 
 



 
Bakgrunn 

Det er meldt inn et behov for å få en avtale med et reisebyrå, for å få samlet 
tjenester for reiser. Vi har innhentet tilbud fra Berg-Hansen, Gtravel og HRG Nordic. 

 

Beskrivelse 

Valg av reisebyrå vil betinge at alle i SVL med særforbundene og AWG forplikter seg å 

bruke det valgte reisebyrået. 

Tilbudene legges ved saken. 

 

Vurdering  

De kriteriene som bør legges til for valg av reisebyrå er; 

- Pris 

- Tjenesteomfanget 

- Service 

Første håndsinntrykket kan påvirke valget, og en subjektiv vurdering bør ikke 

forkastes. De erfaringer vi sitter med er: 

Gtravel: Det er gjort flere purringer om tilbudet. En årsak kan være at de opplever 

SVL som en for liten organisasjon. 

Berg-Hansen: De har «sekkposter» som er vanskelig å definere siden innholds 

beskrivelsen mangler. 

HRG Nordic: Imøtekommende og god service, rask levering av tilbudet.  

Jevnt over er prisforskjellene ikke store, men «sekkeposten» fra Berg-Hansen kan fort 

bli kostnadskrevende. Prismessig er kanskje HRG Nordic som kommer best ut. 

Styreleder saken for styret uten innstilling siden alle tilbudene ikke er på plass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 9/22 Budsjett 2022 
 
  :::::::: 
 

Forslag til vedtak 
   
 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
:::::::::::::: 

 
 

Bakgrunn 

Årsbudsjettet skal fungere som et styringsverktøy for organisasjonen aktivitet.  

Budsjettet legges fram uten historiske tall, notat om behovsvurderinger eller 
vurdering i forhold til prioriteringskriterier. Det er tatt hensyn til en helhetlig 
fordeling mellom SVL og særforbundene og bør være bindende. Budsjettet skal settes 
i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. 

 

 

DRIFTSBUDSJETT 
  

Paraplyorg. 2022 
  

  Inntekter 
 

Driftstilskudd Sametinget 2022 3 344 000 Sametingets 
driftstilskudd 

Tippemidler Sametinget 1 500 000 Tippemidler 

Andre tilskudd 75 000 Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Andre inntekter 20 000 Startkont NM + 
premie MSM 

      

      

      

Sum inntekter 4 939 000   

      

                
Utgifter 

  

SVL etter fordelingsmodell 1 455 525   

SHL etter fordelingsmodell 992 316   

SV-N etter fordelingsmodell 1 144 521   

FA Sapmi etter fordelingsmodell 510 638   

AWG etter fordelingsmodell 836 000   

Sum 4 939 000   

      



 

Beskrivelse 

Generelt, økonomien i SVL er stramt og med lite handlingsrom for utviklingsarbeid, 

prosjekter, målrettet innsats for utvikling av nye idrettsgrener eller større innsats 

innen utbredelse, med mer.  

Det er utfordrende å oppfylle forventningene for eksempel fra Sametinget om 

«profesjonalisering» av SVL, ønske om økt aktivitet i særforbundene, idrettslagenes 

ønske om mer synlighet av samisk idrett.  

 

Vurdering  

 Styreleder anbefaler styrer å vedta innstillingen.  


