
   
 

Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2 
6413 Molde 
MRIK@idrettsforbundet.no 
419 00 996 

Møre og Romsdal Friidrettskrets v/Erik Vullum 

Møre og Romsdal Skikrets v/Ivar Øyen 

Møre og Romsdal Skytterkrets v/Helge Kristiansen 

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets v/Evy Austad 

Mørekretsen DFS v/Ola Krogstad 

Møre og Romsdal idrettskrets v/Mikal Skodjereite   

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Hans Roger Tømmervold og Therese Hvattum  

 

Kopi: 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal 

Sunnmøre Fotballkrets 

 
 

Idrettskretsens Anleggsråd, referat til møte nr 1 - 2018 

 

Møtested: Idrettssenteret Molde 
Møtetid: Onsdag 14.02.17, klokka 17:00 – 19:00 (Det servers mat under møtet) 
Tilstede: Are Lervik, Ola Krogstad, Erik Wullum, Stig Aambø, Hans Roger 
Tømmervold, Therese Hvattum, Bente Grudt, Mikal Skodjereite og Siri Ask 
Fredriksen 
 
Sakliste: 
 

1. Gjennomgang av årets søknader:  
 
Søknadssum alle søknader (288): 

a. 375 112 524 kroner  
b. 131 946 174 kroner er godkjent pr. 5.2.18 

Dette fordeler seg slik: 
c. Ordinære anlegg (169): 342 697 710 kroner (119 289 400 kr godkjent pr 

5.2.18) 
d. Nærmiljøanlegg (119): 32 414 814 kroner (12 656 774 kr godkjent pr 

5.2.18) 
 

Saksbehandler fra fylkeskommunen deltok på møtet. De hadde en gjennomgang av 
søknader og status.  
 
Kommunen har frist til 5. mars å sende inn vedleggene som det er mangler eller feil 
på.  
 
En oversikt over søknader og status på søknadene sendes ut i etterkant av møtet, er 
det ønske å få detaljer om hva som må rettes opp på søknaden tas det direkte med 
fylkeskommunen v/saksbehandlere. Dette gjelder og andre spørsmål rundt 
søknadene. 
 

Dato: 14.02.18 



   
 

Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2 
6413 Molde 
MRIK@idrettsforbundet.no 
419 00 996 

Kontaktpersoner Møre og Romsdal fylkeskommune: 
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette-og-
stipend/Spelemidlar/Tilskot-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet  
 
 

2. Anleggssituasjonen og behov i fremtiden 
 
Det ble gjennomgått to presentasjoner som ble sendt ut til medlemmene i 
anleggsrådet 14.02.18.  
 
Frist for å gi tilbakemelding på følgende punkter ble satt til 20.02.18: 
Dagens anleggssituasjon 
-          Aktivitetstrender 
-          Rammebetingelser 
-          Dagens spillemiddelsystem 
-          Vedtatte anleggsmål 
-          Hvilke prioriteringer de enkelte idrettskretser har 
-          Hva idretten bør ha som prioriteringer på idrettsanlegg for statsbudsjettet 
2019 
 
Det kan også gis tilbakemeldinger etter denne fristen, dette vil da bli sendt til 
anleggsansvarlig i Norge Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité.  

 
3. Neste møte 

 
Forslag på dato til neste møte er 21. mars 17:00 – 19:00. Gi tilbakemelding om dette 
er en vanskelig dato så snart som mulig. 
 
Det var ønskelig at fylkeskommunen også deltar på dette møtet. 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over søknader fordelt på anleggskategori for søknadsperiode 2018. 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
 

  Bente Grudt /s/                   Siri Ask Fredriksen /s/ 
  Leder i Anleggsrådet              sekretær i Anleggsrådet 
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