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Møre og Romsdal Friidrettskrets: Erik Vullum 
Møre og Romsdal Skikrets: Ivar Øyen 

Møre og Romsdal Skytterkrets: Helge Kristiansen 
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets: Evy Austad 

Norges Håndballforbund Region Nord: Joar Kirkeslett 
Mørekretsen DFS: Ola Vangen 
Møre og Romsdal idrettskrets: Harald Vebenstad   

Møre og Romsdal fylkeskommune: Hans Roger Tømmervold og Therese Hvattum
  

Kopi: 
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal 
Sunnmøre Fotballkrets 

 
 

Idrettskretsens Anleggsråd, referat fra møte nr 1 - 2020 
 
Møtested: Idrettssenteret Molde 

Møtetid: Tirsdag 18.02.19 klokka 17:00 – 19:00 
Tilstede: Erik Vullum, Stig Aambø, Helge Kristiansen, Joar Kirkeslett. Ola Vangen, 

Harald Vebenstad, Bente Grudt, Hans Roger Tømmervold, Therese Hvattum, 
Seada Saldic, Marcus Jørgensen, Siri Ask Fredriksen (sekretær). 
 

Sakliste: 
 

1. Møre og Romsdal fylkeskommune hadde gjennomgang av de nye 
retningslinjene for å godkjenne spillemiddelsøknader, og så på hvilken 
betydning dette har for søkere, kommuner, fylkeskommune og de som 

veileder søkere, og deres erfaringer så langt. Det ble også en kort 
gjennomgang av søknadene, og hva som er utfordringene for å få de som 

ikke er godkjent, godkjent.  
2. I møtet til Kultur, næring og folkehelseutvalget i mai vil det bli lagt frem 

en sak som skal omhandle Møre og Romsdal fylkeskommune sin 

anleggspolitikk de neste årene. Denne vil komme på høring før den skal 
opp til politisk behandling. Anleggsrådet ønsker å spille inn følgende til 

Møre og Romsdal fylkeskommune sin anleggspolitikk før høringen: 
a. Det er viktig at det er de anleggene som gir mest aktivitet som blir 

prioritert. En køordning av spillemiddelsøknader vil ikke 
nødvendigvis være det som gir mest aktivitet for pengene. For 
enkelte idretter er man avhengig av anlegg for å kunne utøve 

aktiviteten. Da må disse anleggene prioriteres opp. 
b. Det er viktig å ivareta også de små og de nye idrettene i 

spillemiddeltildelingen. En fastsatt køordning vil kunne favorisere de 
etablerte idrettene. 
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c. Det bør være enkelt å nå et idrettsanlegg. Derfor er det viktig at 
man ser på geografisk spredning ved fordelingen, slik at det er gode 
aktivitetsflater i nærheten av der barn og ungdom bor. Dette vil i 

tillegg til å skap aktivitet også være sosiale møteplasser.  
d. Nærmiljøanlegg gir mulighet for egenorganisert aktivitet. De 

ordinære anleggene er ofte fulle av organisert aktivitet og gir ikke 
tilgang til annen aktivitet. Det må passes på at nærmiljøanleggene 

blir vedlikeholdt.  
 

3. Det ble tatt opp ønske om å få til en møterunde for å møte de frivillige 

organisasjonene med tema spillemidler igjen. Saksbehandlerne har sitt 
seminar med fylkeskommunen, men frivilligheten mangler nå en 

møteplass med dette som tema. Det vil i høst bli gjennomført fire 
kveldsmøter med dette som tema, 2 på Sunnmøre, 1 i Romsdalen og 1 på 
Nordmøre. 

 
 

 
Med hilsen 

 

 
 

 
  Bente Grudt /s/            Siri Ask Fredriksen /s/ 

  Leder i Anleggsrådet            sekretær i Anleggsrådet 

 
 


