
 

 

 

 

 

Organisasjon  Styremøtet SVL 

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

 

Tittel:   Styremøtet  

Tidspunkt:  04.oktober 2022 kl 19:00  

Lenke Teams:  

 

 

Sakslista 

Sak 36/22 Godkjenning av innkalling 
Sak 37/22 Godkjenning av saksliste 
Sak 38/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet 
Sak 39/22 Orienteringssaker  
Sak 40/22 AWG, fordeling av kostnaden mellom Norge, Sverige og Finland  
Sak 41/22 Fordelingsnøkkel mellom hovedorganisasjonen og særforbundene 
Sak 42/22 Søknad AWG 
 
Kommentar 
 
 
 
 

 

 

 

 



Saker til behandling 

 

Sak 36/22 Godkjenning av innkalling 

Sak 37/22 Godkjenning av saksliste 

Sak 38/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet 

Sak 39/22 Orienteringssaker 

- Arbeidsutvalg Nettsida, Per John Anti 

- Arbeidsutvalget Rasisme, ved adm 

- Økonomien i organisasjonen og konsekvenser for SVL, Per John Anti 

- Registret i frivilligregistret for momskompensasjon  

- Sponsorsøk, dårlig marked for samisk idrett 

- FA Sápmi flytter regnskapet under Regnskapslakselv SVL 1.1.23 

- Kontoret i Ringveien, Tana er utleid til andre aktører.  

- Søkt medlemskap i stiftelsen Dam 

- Helgemøte i Tromsø, flytta planleggingsmøte med MSM flyttet til tilknytting 

rasisme møtehelg 28.-30. oktober 

- Sametinget har foreslått møte om idrettsavtalen 13.oktober kl 12:00 i 

Karasjok. Forhandlingsmøte blir i tilknytting til undertegning av idrettsavtalen 

   
Sak 40/22 AWG, fordeling av kostnaden mellom Norge, Sverige og Finland 
   
  :::::::::: 

Forslag til Vedtak 

1. SVL dekker AWG utgifter kun for norske deltakere. 

2. Påmeldingsavgift er kr 2000 per utøver og kr 1000 for ledere. Den skal betales 

seneste 15.desember før avreisen. 

3. Felles deltager utgifter som reise, opphold, bevertning og andre utgifter 

fordeles mellom landene etter antall deltakere. 

4. Medlemskap i AWG systemet fordeles mellom Norge, Sverige og Finland etter 

antall deltakere, kr 2700 per deltaker. 

5. SVL utarbeide en innbetalings garanti til Sverige og Finland for dekking av alle 

utgifter for utøvere og ledere, samt for medlemskapsfordeling. Det landet 

som ikke er med i inndekning av alle fellesutgifter vil bli sanksjonert. 

  :::::::::: 

 

 



Bakgrunn 

SV-N har tilsendt en sak om kostnadsfordeling mellom Norge, Sverige og Finland i forbindelse med AWG 
deltakelse. Ei sak om reisen til awg må tas opp i styret til SVL så fort som mulig, siden SVL har det 
økonomiske ansvaret for awg. 
Tidligere år har SVL-R betalt for de svenske lederne og utøverne. 
På møtet awg komiteen hadde på onsdag, denne uken, kom det nye signaler fra SVL-R. De svenske 
utøverne og lederne fra FA Sapmi skulle betales av SVL, altså Norge skal betale for svenske utøvere og 
ledere. 
Begrunnelsen er at FA Sapmi er en del av paraplyorganisasjonen SVL. 
Jeg argumenterte imot denne endringen av tidligere praksis med at FA Sapmi er en egen juridisk enhet 
slik de hele tiden har vært og at SVL som paraplyorganisasjon har kun med økonomisk fordeling av 
midler. 
AWG komiteen har ikke økonomiske fullmakt til å bestemme hvem som skal betale hva. Derfor må styret 
i SVL avgjøre om de er enige i denne nye praksisen som SVL-R og FA Sapmi krever. SVL må behandle 
denne saken fort siden det har stor betydning for videre arbeid og uttak av utøvere.  

 

Beskrivelse 

Henvendelsen fra SV-N krever styre behandling av saken.  

Det er en sak som gjentatte ganger blir drøftet i SVL styret. Det er SVL (Norge) som har administrert 

Sápmi sin deltakelse i AWG. I det ligger også at det SVL som har forvaltet den største delen av deltaker 

økonomien. Et arbeid som er gjort med stor grad av frivillig innsats fra de tillitsvalgte. SVL har blant annet 

signalisert til Sametinget at organiseringen av AWG er svært ressurskrevende og vi vil ha behov for større 

administrativ kapasitet for å opprettholde kvaliteten på forberedelser og gjennomføringa av deltakelse i 

AWG.  

Det er under enhver tvil, deltakelsen i AWG er viktig for Sápmi og samisk idrett. Deltakelsen er med å 

styrke samhørighet mellom samiske ungdommer fra de ulike områder. I tillegg er deltakelsen i AWG med 

å stryke samhørighet mellom ulike urbefolkningsgrupper og arktisk befolkningen. Dette er en viktig 

dimensjon for å fremme den positive delen av samisk idrett.  

SVL er i en sårbar situasjon med stor slitasje på de frivillige i organisasjonen og negativ økonomisk vekst. 

Vi hadde håpet på å få idrettsavtalen på plass, men det ser ut til å drøye og av den grunn bør vi jobbe 

utfra dagens tilskudds overføringer. Avlysning av 2020 arrangementet har medført et positivt utfall, 

økonomisk sett. Oversikten viser at vi kommer til å ha et overforbruk i 2023. Dette har sammenheng 

med økt prisvekst blant annet i reisekostnader og oppholdsutgifter i Canada.  På toppen kommer minus 

vekst i tilskuddsordningene. Med andre ord, vi kommer til å ha et etterslep i 2024 som igjen kan gi 

konsekvenser for deltakelse/uttak av utøvere. En lite ønsket situasjon for SVL.  

 Budsjett AWG 2023                   

Flyreise  Gardemoen - Wood Buffalo   kr 950 000 

Flyreiser   tur/retur Oslo     kr 300 000 

Overnatting/ mat på reisen    kr 90 000 

Klær     kr 350 000 



Gaver, tlf, drivstoff    kr 10 000 

Lønn ledere   (kr1400 pr virkedag)   kr 100 000 

Godtgjørelser     kr  90 000 

Kostnader møter, teams, M2    kr 80 000 

kontingent awg 2 år    kr 220 000 

Ski smurning + utstyr    kr 30 000 

  SUM   kr 2 250 000 

Inntekt       

       

Egenandel utøvere    kr 88 000 

Egenandel ledere    kr 13 000 

Refusjon sameting    kr 50 000 

Fylkeskommune    kr 50 000 

       

    Sum kr 193 000 

       

       

       

For AWG 2024 må det settes av kr 1.500.000 i 2023.    
 

Som sagt, AWG deltakelse er viktig for SVL. For å opprettholde aktiviteten i organisasjonen ser vi ikke 

annet utvei enn å foreta en ny gjennomgang av utgiftsfordeling mellom Norge, Sverige og Finland. Hittil 

har det vært at Norge dekker deltakeravgiften. SVL sin økonomiske grunnlaget tilsier at medlemsavgiften 

må fordeles mellom landene. Dette for å sikre framtidig deltakelse i AWG. 

Fordeling av andre fellesutgifter som reise, opphold, bevertning og annet fordeles mellom landene slik 

som i dag. 

FA-Sápmi er medlem av SVL, men dette medfører ingen automatikk i at medlemmene i FA-Sápmi faller 

innunder SVL (Norge) sin delegasjon/gruppe i forbindelse med deltakelsen i AWG. Skal SVL dekke for 

utøvere fra Sverige vil det skape en presidents for at Norge må dekke utgiftene også for den finske 

deltakelsen. Utgiftene for AWG deltakelsen faktureres etter utøverens/deltakerens nasjonalitet og 

sendes til gjeldende organisasjon i Sverige eller Finland.  

 
 
  Vurdering 
 
Etter styrelederens vurdering er det nødvendig med en ny gjennomgang av fordeling av det totale 

utgiftsposten i forbindelse med AWG deltakelsen. Vi har hatt en uheldig kombinasjon med økte utgifter. 

Dette kan tilskrives blant annet ny organisasjonsform, som er blitt mer kostnadskrevende enn forutsett. 

Økt prisstigning uten at offentlige bevilgningen har hatt den samme veksten har skap en underskudds 

trend som berør særlig SVL. Inndekningen for utgiftsveksten må hentes fra alle deltakerland.  Etter 



styrelederens vurdering er det viktig og positivt for Sápmi å delta i AWG og da forventes det at Sverige og 

Finland bidrar i fellespotten.  

Styreleder foreslår følgende: 

a. SVL dekker AWG utgifter kun for norske deltakere. 

b. Påmeldingsavgift er kr 2000 per utøver og kr 1000 for ledere. Den skal betales 

seneste 15.desember før avreisen. 

c. Felles deltager utgifter som reise, opphold, bevertning og andre utgifter fordeles 

mellom landene etter deltakere. 

d. Medlemskap i AWG systemet fordeles mellom Norge, Sverige og Finland etter 

antall deltakere, kr 2700 per deltaker. 

e. SVL utarbeide en innbetalings garanti til Sverige og Finland for dekking av alle 

utgifter for utøvere og ledere, samt for medlemskapsfordeling. Det landet som 

ikke er med i inndekning av alle fellesutgifter vil bli sanksjonert. 

 
   

Sak 41/22 Fordelingsnøkkel mellom hovedorganisasjonen og særforbundene 
   
  :::::::::: 

Forslag til Vedtak 

1. Styret forslår at SVL, AWG og særforbundene fordeler mer-utgiften på kr 

625 000 på følgende måte for å ivareta den dagligdrifta i SVL: 

 

 

 

 

 

2. Styret oversender saken til særforbundene og AWG komiteen for behandling 

om avkortning av tilskuddet fra Sametinget på kr 125 000. Dette for å 

opprettholde administrasjonen i SVL. 

  :::::::::: 

 

Bakgrunn 

Det første driftsåret etter etablering av den nye organisasjonsformen viser et gap mellom det 

mulighetsrommet som var forespeilet SVL og en faktisk negativ økonomiskvekst i organisasjonen. I 

bunnen ligger også en fordelingsnøkkel som svekker administrasjonens dagligdrift ytterligere. Prognosen 

for 2023 viser at negativ økonomiskvekst vil forsterke seg. I sin ytterste konsekvens kan administrasjon 

Kr 625 000 overføres adm 
fra: 

Adm 125 000 

Shl 125 000 

Svn 125 000 

FA Sapmi 125 000 

Awg 125 000 

Sum 625 000 



være i en alvorlig likviditets situasjon allerede i andre kvartalet 2023. Det er nødvendig at SVL styret tar 

grepet allerede nå for å få en balansert utvikling for hele organisasjonen.  

 

 

Beskrivelse 

Følgende neste års budsjett forslag legges for styret: 

 Budsjett for adm. 2023   

     

 Inntekter    
Driftstilskudd fra Sametinget 871 300 3% økning fra 2022 bevilgning 

Spillemidler 514 700    
Fylkeskommune 75 000    
Andre inntekter 20 000    
Sum 1 481 000    

     

 Utgifter    
Årsmøte 100 000 .   
Styremøter 50 000    
Lønn 900 000 . 900 000  
Reiserutgifter 50 000    
Tlf/internett 40 000 . 40 000  
NM i Tromsø 400 000    
Hjemmeside 186 000 . 186 000  
Regnskap/revisjon 120 000 . 120 000  
Husleie/strøm etc 80 000 . 80 000  
Forsikringer 30 000 . 30 000  
Kontorrekvisita 20 000 . 20 000  
Annonser/gebyrer/markedsføringer 5 000  5 000  
Kjøp av tjenester 25 000 . 25 000  
Sum 2 006 000  1 406 000  

     
Underskudd på budsjettet blir kr. 625 000    

 

 
Budsjett forslaget bygger på 2022-tall og NM Tromsø er tatt med i budsjett for 2023.  

 
 
 
  Vurdering 
 



Styreleder vurderer at det ikke er aktuelt å fjerne den administrative organisasjonen og skal ikke være 

som alternativ for å styrke den helhetlige økonomien i organisasjonen.  Det å røre administrasjonen vil 

sette organisasjonen og idretten tilbake i tid og utvikling. 

Styreleder forslår at SVL, AWG og særforbundene fordeler mer-utgiften på kr 625 000 på følgende måte 

for å ivareta den dagligdrifta i SVL: 

Styreleder forslår at alle underliggende organer gjør et vedtak om avkortning av tilskuddet i 2023 med kr 

125 000. Vedtaket fra særforbundene og AWG komtieen må foreligge før fordelingsmøtet i slutten av 

januar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sak 42/22 Søknad AWG  
   
  :::::::::: 

Forslag til Vedtak 

SVL igangsetter sonderingsprosess for å finne en samarbeidspartner. De 

kommunene som er aktuell: 

a. Trondheim 

b. Lillehammer 

SVL stopper arbeidet hvis ikke noen av de nevnte kommunene samtykker i 

samarbeid. 

  :::::::::: 

 

Bakgrunn 

Sápmi har fått åpning for første gang om å søke AWG arrangement til Norge. Før det blir aktuelt å sende 

inn en søknad til AWGs internasjonale komiteen må vi ha på plass en arrangør. Styret har tidligere 

vurdert Trondheim kommune som en aktuell samarbeidspartner med begrunnelse i godt utbygget 

infrastruktur for idrett, erfaringer med store idrettsarrangement og at Trondheim er viktig for den 

sørsamiske befolkningen.  

Kr 625 000 overføres adm 
fra: 

Adm 125 000 

Shl 125 000 

Svn 125 000 

FA Sapmi 125 000 

Awg 125 000 

Sum 625 000 



 

Beskrivelse 

Arctic Winter Games er en ideell organisasjon med hovedsetet i Canada, og hovedformålet for 

organisasjonen å skape idretts- og kultur aktivitet for ungdom i arktiske områder.  I dag er det ca 20 ulike 

idrettsgrener som er godkjent av organisasjonen. I 2023-lekene i Wood Buffalo, Alberta er det 2300 

påmeldte ungdommer, og 2000 frivillige for gjennomføring av lekene.  

Arctic Winter Games (AWG) er et idretts- og kulturarrangement for ungdom i arktiske områder i alder 

13-18 år (for enkelte idrettsgrener og kulturelle innslag inntil 21 år). AWG arrangeres annet hvert år. 
Deltakerne kommer fra Alaska, Canada, Grønland og Sápmi (Russland foreløpig ute). SVL har på vegne av 

samiske utøvere vært med som gjestedeltaker siden 2004, og da hovedsakelig med skiløpere, 

fotballspillere og kulturutøvere.  

Formålet med arrangementet er blant annet å fremme kultur og kulturell forståelse, fairplay, vennskap, 

personlig utvikling og samfunnsutvikling. I tillegg til en mengde idrettskonkurranser er den kulturelle og 

sosiale utvekslingen sentral i AWG. Alle deltagende lag har med seg utøvere som skal fremføre kunst- og 

kulturinnslag med tilknytting til sin region under ulike arrangement i løpet av den tida lekene varer.  

Idrettsgrener i AWG: 
Alpint ski 
Bueskyting 
Arktisk idrett  
Badminton 
Basketball 
Skiskyting – ski 
Skiskyting – truge 
Trugeløp 
Langrenn 
Kultur 
Curling 
Dene spill 
Hundekjøring 
Kunstløp 
Futsal 
Gymnastikk 
Ishockey 
Snøbrett 
Snowshoing 
Bordtennis 
Volleyball 
Bryting 
 
Et stort internasjonale idrettsarrangement for urbefolkning og arktisk befolkning kan være en 

motivasjonsfaktorer og inspirasjonskilde for å skape nye aktiviteter for barn og unge i hele landet og 

Scandinavia. AWG kan være en kilde til styrking av fellesskap og større romslighet for kulturell forståelse. 



AWG arrangement fordrer først og fremst betydelig kapasitet på ulike type idrettsanlegg, særlig gjelder 

det ulike type idrettshaller for eksempel ishaller. Vi har inntrykk av Trondheim har godt utbygget 

infrastruktur for idrettsanlegg. Andre behov er organisering av arrangement, stort antall frivillige, 

deltakerlandsby, mediesenter, transportfunksjoner, bevertning og med mer.  

Infrastrukturen som kreves og størrelse på arrangementet i seg setter rammer for hvem som kan være 

arrangører. Isolert sett i Norge er det bare Trondheim, Oslo og Lillehammer-regionen som kan 

gjennomføre AWG i Norge. Det er særlig kapasiteten på ishall som setter den største begrensing på valg 

av steder. 

 
 
  Vurdering 
 

Etter styrelederens vurdering bør SVL adm igangsette sonderingsprosess, først med Trondheim 

kommune. Dette kan begrunnes i at Trøndelag fylket har en samisk bosetning som er viktig å innlemme i 

samisk idrett. Videre mener styreleder at skulle vi mislykkes med å få samarbeid med Trondheim 

kommune så bør SVL ta kontakt med Lillehammer kommune. Skulle det vise seg vanskelig å få 

samarbeidspartner så gir SVL beskjed til AWGs internasjonale komiteen om at Norge ikke er aktuell 

søker. Styreleder forslår at det ikke igangsettes store prosesser før vi har en samarbeidspartner på plass. 


