
 

 

 
 

 
Referat møte nr. 2, 2019-2021 
 
Tid:  25. mai 2012. kl 16.00 – 18.30 
Møtt:  Jan Olav Sørlie, Eirik Dahl, Eva Skei, Åse Torheim, Mette M. Berg. Vibecke Sørensen 

med fra sak 16/2019 - 2021 
Forfall: Christian H. Johansen, Kent Daniel Danielsen, 
 
 
 
 
Sak 11 / 2019 - 2021 Referat fra møtet 25. februar 2020  
Se vedlagte referat fra forrige møte, 25/2-20. 
 
Vedtak: Referat fra utvalgsmøtet 25/2-20 tatt til orientering. 
 

 

Sak 12 / 2019 – 2021  Fordeling av økonomiske midler, spillemidler, til særforbund innen 
området para 
Mads Andreassen, Leder idrettsfag og verdiarbeid, informerer om fordeling av spillemidler til 
særforbundene og norsk idrett.  
 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. Presentasjonen sendes utvalget.  
 
 
Sak 13 / 2019 – 2021 Tilleggsanbefaling ved oppstart av trening for personer med 
utviklingshemming etter korona  
 
Mette har vært i kontakt med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) om 
utarbeidelse av tilleggsanbefalinger ved oppstart av trening for personer med utviklingshemming. 
Tilleggsanbefalingene er sendt alle særforbund, idrettskretser og andre aktuelle personer.  
 
Vedtak: Tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 14 / 2019 - 2021 Status Special Olympics World Winter Games 2021  
 
Det er nå blitt fastsatt at arrangementet er flyttet til 2022. Datoen for Special Olympics World Winter 
Games (SOWWG) er nå 22. – 28. januar 2022. Stedet for arrangementet vil bli gjort kjent innen 
utgangen av september 2020, men mye tyder på at arrangørland kan bli offentliggjort tidligere. 
 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. 
 
 
 



 

 
 

Sak 15 / 2019 – 2021 Utlyste midler til unified idrett, Toyota Europe – SOEE avtalen 
Det er kommet inn søknader fra 5 særforbund: Norges Golfforbund, Norges Bandyforbund, Norges 
Badmintonforbund, Norges Volleyballforbund og Norges Bowlingforbund. Det er søkt om til sammen 
kr 174.500. Special Olympics Norge er blitt tildelt €10.000 og avhengig av kronekursen må vi se hvor 
mange penger det blir til fordeling. 
 
Special Olympics Europe/Eurasia (SOEE) hadde stoppet utbetaling av midler til landene da de ikke 
visste når aktiviteten skulle bli satt i gang igjen pga Covid-19. Mette hadde en samtale med David 
Evangelista, President & Managing Director, fredag 15. mai -20. I denne samtalen ble midler lovet 
overført med det første. Svar til særforbundene er derfor satt på vent til vi mottar midlene.  
 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 16 / 2019 – 2021 Landsturneringen i håndball og fotball 2020 er avlyst 
Eva Skei fortalte om prosessen før avlysningen og sa litt om rammen rundt en Landsturnering og 
dens utvikling over 30 år. Eva påpekte viktigheten av lokal forankring ved disse arrangementene.  
 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 17 / 2019 – 2021 App: Mer aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne 
Eirik Dahl redegjør om appen «Aktiv fritid. Tilrettelagt kommunikasjon og informasjon.» 
 
Oppstartsselskapet Smart Cognition, en non-profitt organisasjon hvor Eirik er styreleder, har fått 
finansiering til et treårig pilotprosjekt sammen med Halden kommune og ISAAC Norge. I løpet av de 
kommende månedene er pilotprosjekter i gang i flere kommuner. 
 
Lang: https://www.youtube.com/watch?v=fQJZFfKF7mM&feature=youtu.be 
Kort: https://www.youtube.com/watch?v=Pkk_qdLk5c8&feature=youtu.be&app=desktop 
 
 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 17 / 2019 – 2021  Orienteringssak  
Andre saker til opplysning: 

- Har vært en liten kampanje på facebooksiden til Special Olympics Norway med hvordan 
utøverne trener i koronatiden. Utøvere har blitt utfordret til å sende inn eksempler på sin 
trening. Vi har fått in flere gode videoer. SOEE har sett disse og har lagt ut en av videoen og 
ønsker å legge ut en til to til på sin facebook side. 
 

 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fQJZFfKF7mM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pkk_qdLk5c8&feature=youtu.be&app=desktop


 

 
 

Sak 18 / 2019 – 2021  Fastsettelse av neste møte 
Det skulle vært avholdt utvalgsmøte fredag 4. september før Landsturneringen i håndball og fotball i 
Kristiansand. Landsturneringen har dessverre måtte avlyses i år. I den anledning må vi se på en ny 
dato for neste møte. Fra før er møte tirsdag 17. november fastsatt. 
Forslag til ny dato: 16. september 
 
 
Vedtak: Neste møte avholdes torsdag 17. september 2020.  
 
 
Sak 19 / 2019 - 2021 Handlingsplan for utvalget 
Idretten har vedtatt «Idretten vil» på Idrettstinget 2019. Idrettsstyret har vedtatt «Idretten skal», 
bygget på «Idretten vil». Utvalget ser på Idretten skal for å vurdere om det skal gis innspill på punkter 
der. I tillegg ser utvalget på om egen handlingsplan skal utvikles.  
 
Vedtak: Saken diskuteres videre i møtet i september.  
 
 
Sak 20 / 2019 - 2021 Eventuelt  
Ingen saker 


