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1. Innledning
Denne rapporten fra Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) beskriver idrettskretsens
medlemskapsutvikling, organisasjon, økonomiske situasjon, hovedsatsningsområder og
vurdering av resultater som er oppnådd sett opp mot overordnede, strategiske og operative
mål. Visjon og strategiske mål vedtas på idrettskretstingene hvert andre år (strategiplan);
operative mål vedtas av styret hvert år (årsplan). MRIKs strategiplaner og årsplaner er
forankret i Idrettspolitisk Dokument (IPD) som vedtas på idrettstingene hvert fjerde år.

Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal (ISF) er en formell organisasjon, avgrenset til
forvaltning av VO-midler. Den operative virksomheten ivaretas av Møre og Romsdal
idrettskrets i samsvar med vedtekter og formål, integrert i idrettskretsens totale virksomhet
i henhold til strategiplan, årsplan og – budsjett.

Gjeldende strategiplan 2012-2016 for Møre og Romsdal idrettskrets, vedtatt på
idrettskretstinget i Molde 14. april 2012, inneholder følgende virksomhetside og strategiske
mål:

”Mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig”











Å styrke idrettens rammevilkår på regionalt og lokalt nivå
Å styrke frivillighet som organisasjonsverdi innen idretten i Møre og Romsdal
Å være frivillighetens spydspiss og frontfigur innen Norges mest offensive
frivilligregion
Å øke den fysiske aktiviteten i Møre og Romsdal ved økt samarbeid med offentlig
sektor
Å bidra til å opprettholde aktiviteten på fellesidrettslige områder
Å samarbeide om å inkludere flere mennesker med funksjonsnedsettelser i idretten
Å stimulere til organisasjonsutvikling i idrettslag og idrettsråd
Å gi støtte og service til idrettslag, idrettsråd og særidretter
Å følge opp lovpålagte oppgaver fra idrettsforbundet
Å bidra til utvikling av dyktige og dedikerte idrettsledere og trenere

2. Organisasjon og medlemskapsutvikling
Møre og Romsdal idrettskrets består av 494 idrettslag med til sammen 97 801 medlemskap.
Aktivitetsregistreringen viser 708 aktive grupper med 79 350 aktive medlemmer. Antall
registrerte idrettslag gikk ned med 2, antall medlemskap økte med 4869; tallet på aktive
grupper gikk ned med 14 og tallet på aktive medlemmer med 12 sammenlignet med fjorårets
idrettsregistrering.

Aktive medlemmer er de medlemmene som driver en gren/idrett – som
konkurranseutøver, mosjonist, trener, leder eller andre konkrete oppgaver knyttet opp mot
aktiviteten.

I tillegg til våre ordinære idrettslag registrerte bedriftsidretten 160 bedriftsidrettslag med 13
008 medlemskap. Bedriftsidretten i Møre og Romsdal er nå organisert under den regionale
paraplyen ”Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets” – som i tillegg til Møre og Romsdal også
omfatter Sør-Trøndelag.

Møre og Romsdal idrettskrets er et fylkesdekkende, fellesidrettslig organisasjonsledd. Lokalt
er det idrettsrådene som har denne funksjonen i 30 kommuner i Møre og Romsdal. I fem
kommuner ivaretas det fellesidrettslige området av de største idrettslagene – i et direkte
samarbeid med idrettskretsen.

De 48 særidrettene i Møre og Romsdal er ulikt organisert: fra totalt fravær av regionale ledd,
via regioner, til særkretser. MRIK er et fellesorgan for den organiserte idretten i Møre og
Romsdal, for mer enn 600 organisasjonsledd, representert ved 494 idrettslag, 30 idrettsråd,
48 særidretter og 160 bedriftsidrettslag.

2. 1 Medlemskaps- og organisasjonsutvikling
Tabell 2.1 viser endringer i antall idrettslag, medlemmer og fungerende idrettsråd.
Antall
kommuner

Antall idrettslag

Antall
medlemskap

Antall fungerende
idrettsråd

2015

35

494*

97 801*

30

2014

35

494

97 801

30

2013

35

496

92 932

30

2012

35

501

96 514

30

2011

35

499

94 608

30

2010

35

498

96 252

30

2009

35

505

95 595

30

2008

35

495

93 984

30

2007

35

501

94 117

30

2006

36

505

93 440

31

*Dette er de siste offisielle tallene vi har fra idrettsregistreringen med bakgrunn i omlegging av
tidspunkt for idrettsregistreringen 2016

Kommentarer:
 Nøyaktighet og oppfølging i registreringsarbeidet fra idrettslagene er fortsatt variabel,
men det går den rette veien. Oppfølging fra idrettskretsen underveis er fortsatt
nødvendig
 Omfattende oppsøkende arbeid mot idrettsråd og idrettslag gir god kvalitetssikring og
god informasjon i forkant, underveis og i etterkant av idrettsregistreringen
 Implementering av KA (klubbadmin) vil medføre forenkling og kvalitetssikring av data
3. Idrettskretsens ressursbruk innen strategiske innsatsområder
Møre og Romsdal idrettskrets har siden oktober 2014 fem årsverk, inkludert ett årsverk som
er knyttet opp mot fysisk aktivitet i God Helse programmet, Møre og Romsdal
fylkeskommune. FYSAK koordinator i Møre og Romsdal er ansatt i Møre og Romsdal
idrettskrets og inngår i idrettskretsens stab, i tillegg til å være fast deltaker i staben til seksjon
folkehelse og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Denne rapporten viser stort aktivitetsomfang og synlighet til tross for moderat ressurstilgang
og bemanning. Viktige stikkord er:






Dedikerte medarbeidere
Et styre som stiller opp og som fungerer som et operativt nettverk
Oppfølging av nettverk i:
o Kommuner
o Idrettsråd
o Idrettslag
o Samarbeid med andre frivillige organisasjoner
o Regionale særidretter
Støtte fra og relasjoner til Møre og Romsdal fylkeskommune
o Pleie og utvikling av partnerskap

Strategiplan 2012 – 2016 inneholder to kjerneområder:



Idrett, samfunn og rammevilkår
Organisasjon og kompetanse

Tabell: 3.1 viser ressursinnsatsen innen disse prioriterte innsatsområdene:
Innsatsområder

2012

2013

2014

2015

Idrett, samfunn og
rammevilkår

Kr 3 303 718

Kr 3 019 988

Kr 3 061 375

Kr 2 423 644

Organisasjon og
kompetanse

Kr 2 410 711

Kr 2 460 068

Kr 2 753 668

Kr 2 738 696

Drift MRIK

Kr 882 969

Kr 574 889

Kr 406 523

Kr 668 632

Drift idrettssenter

Kr 919 756

Kr 844 769

Kr 1 376 831

Kr 706 845

4. Satsingsområder
I forhold til strategiplan 2012-2016 er måloppnåelsen slik:

I: Idrett, samfunn, og rammevilkår.

Strategiske mål:







Å styrke idrettens rammevilkår på regionalt og lokalt nivå
Å styrke frivillighet som organisasjonsverdi innen idretten i Møre og Romsdal
Å være frivillighetens spydspiss og frontfigur innen Norges mest offensive
frivilligregion
Å øke den fysiske aktiviteten i Møre og Romsdal ved økt samarbeid med offentlig
sektor
Å bidra til å opprettholde aktiviteten på fellesidrettslige områder
Å samarbeide om å inkludere flere mennesker med funksjonsnedsettelser i idretten

Tiltak mot 14 av 14 operative mål er gjennomført:
o

o

o
o

Arbeidet med oppfølging av momsreform for frivillig sektor generelt og
idretten spesielt ble videreført i 2015. Både drift (varer og tjenester) og
investering (idrettsanlegg) er omfattet av reformen. I 2014 ble idretten i Møre
og Romsdal tildelt i overkant av 31 millioner kroner, ca 17 millioner til drift og
14 millioner til investering. Dette er totalt sett ei tredobling ift 2013
I 2012 oppnådd vi gjennombrudd i arbeidet med endring av tippenøkkelen
med en modell som ikke går på bekostning av våre samarbeids- og
alliansepartnere innen kultur- og frivillighetsfeltet for øvrig. Full
implementering ble gjennomført i 2015 – 64 %
Innsatspokalene for 2014 ble tildelt Magne Wullum, Tingvoll IL, for
administrativ innsats og Daniel Berg Hestad, Molde fotballklubb, for aktiv
innsats
62 tiltak mot idrettsråd
o Fem lokale planprosesser
o Representasjoner på årsmøter, medlemsmøter og temamøter i
idrettsråd
o Kvalitetssikret og fulgt opp fordeling av 11,1 millioner kroner i form
av lokale aktivitetsmidler til idrettslag tilhørende 30 idrettsråd og
idrettslag i 5 kommuner uten idrettsråd

Gjennom disse tiltakene rettet mot idrettsråd har MRIK møtt alle
idrettsrådene i Møre og Romsdal i 2015.

o

o

Saksbehandlet støtteordninger som ”spillemidler til utstyr” og oppstart-/
utviklingsstøtte til idrettsskoler
o Kr 28 647 i spillemidler til utstyr fordelt på åtte idrettsskoler
o Utviklingsstøtte til tre idrettsskoler
Kontinuerlig pleie av partnerskapet med Møre og Romsdal fylkeskommune
o Anleggsrådet
 2 formelle møter
 Saksbehandling på vegne av idrettskretsstyret
 150 deltakere fra offentlig og frivillig sektor på 8 regionale
møter i Møre og Romsdal – tema spillemidler, fysisk aktivitet,
rammevilkår og valgkamp 2015
o ”FYSAK Møre og Romsdal”

Samhandling offentlig / frivillig for å utvikle lavterskeltilbud, med
spesiell fokus på inaktive unge og voksne



Oppdatert plan
Skaffet kr 75 000,- i folkehelsemidler fra fylkeskommunen og
til idrettslag i fylket, 5 idrettslag fikk tilskudd
o 15 ”Aktiv på dagtid” tilbud



Gjennomført «Grenseløs idrettsdag» i Molde, med ca 200
deltakere på aktivitetsdagen og ca 70 deltakere på
miniseminar.

















Inngår i God Helse staben i fylkeskommunen:
o Oppfølging av folkehelsekoordinatorer i 36
partnerskapskommuner
o Oppfølging av Regional delplan folkehelse i Møre og
Romsdal
Leder i God Helse partnerskapets «Livsstilsgruppe»
Medlem i God Helse partnerskapets gruppe for
Frisklivssentraler
Medlem i Nasjonalforeningen for Folkehelsen sin
arbeidsgruppe« Aktivitetsvenn for personer med demens»
Medlem i arbeidsgruppe på tvers av frivillige lag og
organisasjoner: Trivsel og trygghet
Kronikk i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag 10. mai
Kronikk i forbindelse med valgkampen høst - 2015
Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune om
«Fiskesprell»
o Samling med Norsk Sjømatråd
o Samling for lærer i Molde
Veileder under Gründerkamp i Molde for 20 elever
Veileder for Gründerklamp i Nesset for 5 elever
Oppfølging av «Idrettsmerket for voksne», kontinuerlig
Oppfølging av «Den Gylne spaserstokk», kontinuerlig
Oppfølging og kompetanseheving i forhold til idrett for
funksjonshemmede

Premissleverandør og aktiv deltaker i «Frivilligforum Møre og Romsdal»,
herunder innspill til og oppfølging av regional frivilligpolitikk

o Forvaltning av fylkestilskudd til aktivitet i tråd med kriteriene i post tre i
spillemiddeltildeling fra KUD til NIF og oppdatert vedtak på
idrettskretstinget i april:

Fra et administrativt til et aktivitetsrettet tilskudd innen trener
& lederutvikling, dommerutvikling, klubbutvikling og
aktivitetsutvikling, med integrering som gjennomgående,
prioritert innsatsområde. Omleggingen har gitt bedre
måloppnåelse med tanke på bredde og mangfold innen idretten
i Møre og Romsdal
 795 000 kroner ble fordelt til 24 særidretter og det
årlige inkluderingskurset «Spenningskurset» på Bjorli
Gitt støtte til ”Spenningskurset” på Bjorli med over 100 deltakere
Samarbeidet med, markedsført og gjennomført kompetansetiltak innen
inkludering i regi av NIFs regionale kompetanseenhet
Gjennomført undersøkelse i idrettslag om tilbud til utøvere med spesielle
behov


o
o
o

Momsreformene, økning i idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping, grasrotandelen og
lokale aktivitetsmidler er reformer som har gitt betydelige bidrag til arbeidet med å gi våre
idrettslag optimale rammevilkår – i sum utgjør disse bidragene i overkant av 2,5 mrd kr i
2015. Inkluderer vi kommunebidragene, nærmer vi oss 10 mrd kr. i form av offentlige
bidrag.

II: Organisasjon og kompetanse:

Strategiske mål:
 Å stimulere til organisasjonsutvikling i idrettslag og idrettsråd
 Å gi støtte og service til idrettslag, idrettsråd og særkretser
 Å følge opp lovpålagte oppgaver fra idrettsforbundet
 Å bidra til utvikling av dyktige og dedikerte idrettsledere og trenere
Tiltak mot 23 av 23 operative mål er gjennomført:

o Opptak/gjenopptak av idrettslag/grupper; oppfølging av org.ledd;
sammenslåinger; fisjonering; oppløsning; økonomi; forsikring;
lovtolkninger; verdier; konflikter m.m. Følgende kan tallfestes:

Fire nye idrettslag er tatt opp i idrettsforbundet
Fem idrettslag har blitt tatt opp i særforbund
Oppfølging av idrettslag i forbindelse med den årlige
idrettsregistreringen
 Medlems- og aktivitetsundersøkelse og oppfølging av 25
idrettslag i perioden mars – desember
 Undersøkelse av 13 IL som har mottatt momskompensasjon
etter pålegg fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
 12 idrettslag er oppløst
o Behandlet 12 lovsaker
o Fulgt opp og påminnet idrettslag og øvrige organisasjonsledd i
forbindelse med momsreformen
o Fulgt opp registrering av politiattestansvarlig i idrettslag
Gjennomført Seks særkretsrepresentasjoner
Gjennomført seks representasjoner i forbindelse med jubileum i idrettslag
Gjennomført åtte styremøter i MRIK
 Gjennomgått 72 O-saker
 Behandlet 51 vedtakssaker
 Mini styreseminar i august og november
 Arbeidet med innspill til IPD 2015-2019
 Arbeid med ny virksomhetsplan i Møre og Romsdal idrettskrets
Bistått i omorganiseringer og reorganiseringer av organisasjonsledd i form av
veiledning
 Sammenslåinger og fisjoneringer
 Restruktureringer
 Oppdatering av organisasjonsplaner
 Oppstart av klubbhåndbok
 Strategi- og virksomhetsplaner
Deltatt på Idrettstinget og fått inn endring i IPD vedrørende 1 time fysisk
aktivitet hver dag på skolen
Deltatt på to idrettskretsledermøter der ett ble arrangert i Møre og Romsdal
Fulgt opp arbeidet mot Olympiatoppen Midt-Norge




o
o
o

o

o
o
o

Møte med idretten i Møre og Romsdal sammen med Olympiatoppen
Midt-Norge
 Utarbeidet forslag til avtale mellom Olympiatoppen Midt-Norge og
Møre og Romsdal idrettskrets
Utdanning av barneidrettsinstruktører gjennom kurs og temakvelder
Aktivitetslederkurs i barneidrett på 6 videregående skoler
Fem deltakere på Olympisk Akademi 2014 – lokalisert til Lillehammer
Gjennomført lederkurs for ungdom
Startet ungdomsnettverk
To deltakere på idrettspolitisk seminar med tema barne- og ungdomsidrett
En deltaker på utviklingsforum med barneidrett som tema
Registrert 102 tiltak i SportsAdmin (SA) i form av kursmoduler, startmøter,
oppfølgingsmøter, årsmøter, informasjonsmøter, temamøter – mot idrettslag,
idrettsråd, trenere og ledere
Videreutviklet og oppdatert klubb- og idrettsrådsutviklingskonseptene
Fulgt opp samarbeidet idrett / skole
 Høgskolen i Molde
 Studentutplassering vår- og høstsemesteret 2015
 Nettverkspleie
 Videregående skoler i Møre og Romsdal
 Coaching, nettverkspleie og aktiv oppfølging


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o




Bistått elever innen tema som idrettsråd og
idrettens organisering
Bistått ved opptak i toppidrettsklassene ved Molde
vgs og Fagerlia vgs

III: Administrasjon av Møre og Romsdal idrettskrets:

Strategisk mål:


Å sørge for effektiv, rasjonell og strukturert drift av idrettsforbundets
regionale organisasjonsledd

Tiltak mot to operative mål er gjennomført:
o
o
o
o

Oppfølging daglige rutiner, kontorutstyr og data
Økonomistyring, plan- og budsjettoppfølging
Pleie og oppfølging av arbeidsmiljø, inngår i HMS arbeidet
Medarbeideroppfølging inngår også i innsatsområde II – organisasjon og
kompetanse / organisasjon og ledelse

IV: Idrettssenteret:

Strategisk mål:


Å sørge for forsvarlig drift av idrettssenteret

Tiltak mot 4 operative mål er gjennomført:
o
o
o
o

Oppfølging av leietakere
Oppfølging av funksjonalitet og vedlikehold av byggningsmasse
Oppfølging av HMS
Oppfølging mot de to andre eierne av bygget

4.1 Vurdering
Antall tiltak innen målhierarkiet varierer. Noen operative mål inneholder mange tiltak, mens
andre inneholder få. Variasjonsbredden kan være fra 1-50. Å telle tiltak kan være en sport i
seg selv. Men dersom målstyring kun handler om kvantitet (opptelling), vil det være stor fare
for å ha feil fokus. Vel så viktig som kvantitet er kvalitet: Hva gjør vi? Hva oppnår vi med det
vi gjør? Hvorfor gjør vi det? Dersom ressursallokeringen i norsk idrett kun handler om å
bevilge penger til aktivitet, kan vi risikere å bringe oss selv inn i et målstyringstyranni der de
viktige spørsmålene ikke stilles. Organisasjonsutvikling og idrettspolitisk arbeid for bedre
rammevilkår må fortsatt ivaretas om vi ønsker å legge til rette for styrking og utvikling av
idrettslig aktivitet. Gjennombrudd i arbeidet med momsreform og arbeidet med endring av
tippenøkkelen er gode eksempler på disse vesentlige koblingene.

Det er en sammenheng mellom politikk, organisasjon, kompetanse og aktivitet.
Synliggjøring av denne sammenhengen anses som idrettskretsens viktigste oppgave. MRIK
sin rolle som idrettsforbundets regionale organisasjonsledd er i liten grad knyttet til
idrettsaktiviteten direkte, men indirekte spiller vi en viktig rolle gjennom
organisasjonsutvikling, trener- og lederutvikling, organisasjonspleie og omsorg og utvikling
av idrettspolitikk der målet er optimale rammevilkår.

Møre og Romsdal idrettskrets har overtatt Idrettens Studieforbunds idrettsfaglige rolle i form
av fellesidrettslige utdanningstiltak, slik som stimulering og utvikling av trenere og ledere
innen barne- og ungdomsidrett, utvikling av idrettslagenes indre liv
(=organisasjonsutvikling) ved hjelp av vårt nye, felles konsept: ”Klubbutvikling.” Denne
innsatsen har en egenverdi i den forstand at aktiviteten er et mål i seg selv, men også
nytteverdi i form av rekruttering av utøvere, trenere og ledere inn i særidrettene fra et
allidrettslig utgangspunkt. Dette anser vi å utgjøre kjernen i ”den norske idrettsmodellen” og
et vesentlig element i ”verdikjeden i norsk idrett.”

Det idrettspolitiske arbeidet er rettet inn mot det nasjonale nivået (Storting og regjering /
Mørebenken), det regionale nivået (Møre og Romsdal fylkeskommune) og det lokale nivået
(kommunene). Regionalt har Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal
idrettskrets videreutviklet en partnerskapsavtale, der hensikten er å utnytte synergieffekter i
en velprøvd og godt utviklet samhandlings- og samarbeidsmodell mellom offentlig og frivillig
sektor på regionalt nivå, med ringvirkninger ned på det lokale nivået. Partnerskap innebærer
likeverd framfor tradisjonell hierarkitenking, sidestilling mellom kompetente og myndige
aktører framfor over- og underordning i tradisjonelle organisasjonshierarkier.

Det treårige utviklingsprosjektet innen inkludering og kompetanse har medført forsterkning
av partnerskapet og samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor. At VOFO Møre og
Romsdal, Møre og Romsdal Røde Kors og Møre og Romsdal idrettskrets har frontet dette

prosjektet på vegne av hele den regionale frivilligheten, understreker at ”Norges mest
offensive frivilligpolitikk” ikke er en floskel, men en forpliktelse til handling. Selv om den
politiske behandlingen i fylkeskommunen medførte at prosjektet ikke ble videreført, vil
effekten av samhandling på tvers gjøre organisasjonene mer bærekraftige. Nye nettverk er
skapt, nye relasjoner er etablert – det er skapt «ringer i vannet» som har varig verdi i
arbeidet med å utvikle bærekraftige og inkluderende organisasjoner.

Når det gjelder kommunene og det lokale idrettspolitiske arbeidet, arbeider Møre og
Romsdal idrettskrets gjennom og i samarbeid med idrettsrådene. De aller viktigste tiltakene
er lokale planprosesser i form av oppstartmøter, ”Idrettens dag i kommunestyret” og andre
møteplasser mellom idrettsrådet og kommunen. Jevnlig idrettsrådsoppfølging bidrar til
forsterkning og spredning av disse tiltakene. Vi ser også at de lokale planprosessene som vi
har holdt på med i mer enn 10 år har spredningseffekter i form av lokale frivilligplaner som
blir prioritert i stadig flere kommuner i Møre og Romsdal. For å sitere en tidligere
statsminister: ”Alt henger sammen med alt.”

Organisasjon og kompetanse er, sammen med idrett, samfunn og rammevilkår,
kjerneområder for idrettskretsene. Organisatorisk oppfølging er i stor grad rettet inn mot
lagsnivået, men også mot idrettsråd og i noen grad særidretter på regionalt nivå. Uten innsats
på dette området vil organisasjonsleddene svekkes betydelig organisatorisk. Svekkes
organisasjonsleddene organisatorisk, vil aktiviteten bli redusert og i verste fall opphøre.

Innenfor idretten i Møre og Romsdal legges det årlig ned mer enn 1 500 frivillige årsverk, til
en verdi som kan stipuleres til nærmere 700 millioner kroner. Forholdet mellom offentlig
bevilgning til idretten i Møre og Romsdal og frivillig innsats er i gjennomsnitt 1:6. Det
lønner seg med andre ord å stimulere frivillig sektor, det lønner seg å
forebygge framfor å reparere, det lønner seg å tenke langsiktig!

I perioden 2000 – 2015 har de kommunale bevilgningene til idrettsformål i Møre og
Romsdal økt fra 51 millioner til mer enn 119 millioner kroner (Kilde: Kostra). Disse bedrede
rammebetingelsene er et resultat av kontinuerlig idrettspolitisk arbeid på det lokale nivået og
utgjør det dobbelte av samlet spillemiddeltilgang (67 millioner kroner i 2015).

Selv om det offentlige bidraget kan betraktes som knapper og glansbilder i sammenligning
med den frivillige innsatsen, så er de viktige. De er med på å legge til rette for det frivillige
arbeidet. Uten gode rammevilkår og anerkjennelse av det frivillige arbeidet vil det lokale
aktivitetstilbudet bli redusert. Derfor er det idrettspolitiske arbeidet en like viktig
forutsetning for å holde oppe aktiviteten som det organisatoriske arbeidet.

Det er en sammenheng mellom politikk, organisasjon, kompetanse og aktivitet.
Politisk og organisatorisk arbeid er grunnleggende forutsetninger for å
opprettholde, øke og utvikle aktiviteten. I regionen Møre og Romsdal er det
Møre og Romsdal idrettskrets som står for, profilerer og utfører det
idrettspolitiske og organisatoriske arbeidet – i tillegg til fellesidrettslige

kompetanse- og utdanningstiltak for barn og ungdom og innen organisasjon og
ledelse.

4.2 Samarbeid med offentlig sektor
Møre og Romsdal idrettskrets har et meget godt samarbeid med Møre og Romsdal
fylkeskommune. Dette samarbeidet regulerer tiltak på følgende viktige områder:








Drift av idrettskretsens anleggsråd. Rådet er sammensatt av tillitsvalgte fra
idrettskretsen, regionale særidretter, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Det
frivillige Skyttervesen (DFS). Det driftes av idrettskretsens administrasjon, er et
faglig og rådgivende organ i anleggssaker generelt, og i forhold til årlig tildeling og
prioritering av spillemidler spesielt. Anleggsrådet fungerer som nettverk for
kommuner, idrettsråd og lag med tanke på anleggsbygging og -drift. Involvering og
reell brukermedvirkning i beslutningsprosessen gir de politiske beslutningstakerne et
bedre beslutningsunderlag
Kommunalt planarbeid. Idrettskretsen gjennomfører oppstartmøter i kommuner
som starter opp/reviderer kommunale planprosesser innenfor sektoren idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv. Disse oppstartmøtene Gjennomføres som startmøter.
Deltakerne er kommunalt ansatte, politikere, tillitsvalgte fra idrettsråd, særkretser,
idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Involvering av brukere tidlig i
planprosessen gir bedre planer. Dessuten bidrar de til at planene legger hovedvekten
på den fysiske aktiviteten i kommunen, ved å koble anleggsbehov opp mot de
utfordringer som kommunen(e) står overfor for å styrke og utvikle aktiviteten. 99
lokale og 24 regionale prosesser er gjennomført siden høsten 2000. Dette gir oss en
enorm «database» og kunnskap om hvilke utfordringer vi har regionalt og lokalt – ei
forutsetning for å lage gode og treffsikre planer
Årlige informasjonsmøter rettet mot kommunalt ansatte og idrettsledere. Tema
er veiledning om spillemidler, fysisk aktivitet og anleggsutbygging. Kontinuerlig
veiledning er nødvendig for å opprettholde og sikre kvalitet på søknadene. I tillegg
inneholder møtene tema rettet inn mot den frivillige idrettsbevegelsen, slik som:
 frivillighet og rammevilkår
 lokale aktivitetsmidler
 organisasjonsutvikling
 idrett og ledelse
 prosesser
”FYSAK Møre og Romsdal” inngår i God Helse programmet i Møre og Romsdal,
der lavterskelaktiviteter rettet mot ungdom og inaktive voksne har særlig
oppmerksomhet. Koordinator for FYSAK arbeidet i Møre og Romsdal er ansatt i
Møre og Romsdal idrettskrets og rapporterer til organisasjonssjef. Samhandling
offentlig/frivillig regionalt skaper synergieffekter lokalt. Effekten er flere mennesker i
aktivitet og bedret folkehelse. Arbeid med folkehelse må være langsiktig og gir på
lang sikt en samfunnsøkonomiske gevinsten. Denne er umulig å beregne eksakt, men
er ikke mindre viktig av den grunn. Aktivt partnerskapsarbeid regionalt har nå
forplantet seg nasjonalt. Staten er en tung koloss som har begynt å røre på seg i form
av tverrdepartementale initiativ og utvikling av nasjonale og regionale partnerskap
mellom offentlig og frivillig sektor. Det forebyggende perspektivet vinner terreng i
samfunnsplanlegginga på bekostning av reparasjonssamfunnet også på nasjonalt
nivå. Samhandlingsreformen er et resultat av denne endringa.

4.3 Idrettsrådene. Strategisk planarbeid
Idrettsrådene er idrettens viktigste idrettspolitiske organ. Både strategiplan 2008-2012 og
gjeldende plan 2012 – 2016 (vedtatt 14. april 2012) inneholder derfor formuleringen

”Idrettsrådet – sterke saker.” På tingene våre etter tusenårsskiftet har tilslutningen til denne
strategien fra tingforsamlingene, som er sammensatt av delegasjoner fra idrettsråd og
regionale særidretter, blitt forsterket. Det er den lokale idretten som er viktig, fordi det er der
aktiviteten skjer. Og målet med idrett er jo nettopp å skape aktivitet. På den måten gir vi
vårt bidrag til å utvikle og opprettholde en idrettsorganisasjon som er åpen og inkluderende.
Begge bidrag er i tråd med statlige mål.

Idrettspolitisk dokument 2011 - 2015, tar opp i seg denne strategien og forankrer det
idrettspolitiske og organisatoriske ansvaret for oppfølging av idrettsråd der det hører hjemme
– hos idrettskretsene. ”Kompetanseløftet for idrettsråd” har blitt videreutviklet og brukt
aktivt mot idrettsråd i samtlige regioner. Landskonferansene i 2011 (Drammen), 2013
(Kristiansand) og 2015 (Stjørdal) har vært gode mobiliseringsarenaer mot så vel lokal- og
regionvalg (2015) som Stortingsvalg (2013) Norsk idrett, gjennom idrettskretser og
idrettsråd, har blitt tydelige og markante politiske aktører.

Idrettsrådene i Møre og Romsdal følges opp med følgende tiltak:












Representasjon på samtlige årsmøter
Idrettsrådseminar / andre regionale samlinger
Idrettskretsting annethvert år
Oppstartmøter i kommunale planprosesser
Regionale prosesser hvert fjerde år
”Idrettens dag i kommunestyret” – et møte med kommunepolitikerne som har som
hovedinnhold dokumentasjon av idrettens verdiskapning nasjonalt, regionalt og
lokalt. ”Idrettens dag..” har så langt blitt arrangert i 28 kommuner i Møre og
Romsdal. Konseptet er i kontinuerlig utvikling
Redigering av lovene til samtlige idrettsråd
Rådgiving og veiledning
Moduler innen ”Klubbutvikling” og ”Idrettsrådsløftet”
Startmøter som ledd i organisasjonsutvikling, innen idrettsråd spesielt og innen
frivilligheten generelt

5. Avslutning
Denne rapporten er delvis en beskrivelse, delvis ei vurdering av det arbeidet vi har gjort og
gjør. Slike vurderinger er nødvendige og nyttige, fordi det tvinger oss til å vurdere
virksomheten vår i forhold til ressurs- og måloppnåelse.

Møre og Romsdal idrettskrets er ikke en aktiv markedsaktør. Vi ikke ønsker å konkurrere
med særidretter og idrettslag om knappe markedsmidler. Vår eksistens er basert på
spillemidler og fylkesmidler. Tilskuddet fra NIF tilsvarer kr 20,- pr medlem for å ivareta
oppgaver på vegne av NIF i Møre og Romsdal. Denne strategien ble videreført etter
evalueringsprosess i styret i august 2012 og 2013.

Idrettskretsens arbeid konkurrerer ikke med særidrettene, representert ved enkeltutøveren,
gruppa i idrettslaget, særkretsen/regionen eller særforbundet. Vår virksomhet understøtter
den særidrettsspesifikke aktiviteten. Det er heller ikke slik at vi driver med
dobbelrapportering, verken i forhold til Norges idrettsforbund eller i forhold til offentlig

sektor. Heller er det slik at offentlig sektor betrakter idrettens felles organer – lokalt
(idrettsråd), regionalt (idrettskrets) og nasjonalt (Norges idrettsforbund) som rasjonelle
løsninger som det er mulig å forholde seg til. Om 54 særforbund på nasjonalt nivå, 46
særidretter på regionalt nivå, eller 800 grupper på lokalt nivå skulle overta ei slik
samordnende rolle, ville nok offentlig sektor gi idretten klar beskjed:
Samordne dere!

Sak 4.3

Årsberetning og Regnskap 2015

Årsberetning
for
Møre og Romsdal idrettskrets
2015

1. Styrets årsberetning
Styrets sammensetning
Leder:

Heidi Falkhytten, Gossen IL

Nestleder:

Vegard Storvik, Molde og Omegn IF

Styremedlemmer:

Rune Skavnes, Torvikbukt IL
Magne Krumsvik, Hødd IL
Kåre Sæter, Valder IL
Mikal Skodjereite, Skodje IL
Ragnhild S. Berthinussen, Eide Klatreklubb

Varamedlemmer:

Britt Engvig Hjelle, Dahle IL
Gitte Myklebust, Herd spkl

Tingvalgte komiteer og representanter
Kontrollkomité:

Terje Nakken, spkl Rival (medlem)
Grete Gjendem, spkl Rival (medlem)
Rolf Harald Blomvik, Gossen IL (vara)
Øystein Solli, Hjelset Fram IL (vara)

Valgkomité:

Bjørn Ivar Rødal, Skodje IL (leder)
Berit Kalvø Stephansen, Spjelkavik IL (medlem)
Per Dagfinn Fagerli, Averøykameratene IL (medlem)
Rolf Nordal, Molde kommune B.I.L. (vara)

Registrert/statsautorisert revisor:

Odd Ivar Thue AS

Styrets arbeid
Styremøter:

Det er avholdt 8 styremøter der 51 vedtakssaker og 72 orienteringssaker er behandlet.

Styrets sentrale oppgaver:
Iverksette idrettskretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
b)
Vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon.
c)
Påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og
sørge for at idrettskretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
d)
Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
e)
Oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
Det vises til «Rapport for Møre og Romsdal idrettskrets og Idrettens Studieforbund 2015» for
detaljer.
a)

Administrasjonen
Antall ansatte/årsverk i idrettskretsen er 5 og har følgende sentrale oppgaver:

-

Idrett, Samfunn og rammevilkår
Organisasjon og kompetanse
Administrasjon av Møre og Romsdal idrettskrets
Drift av Idrettssenteret

Handlingsprogrammet for tingperioden

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:
Det er gjennomført tiltak mot samtlige 33 operative mål som er nedfelt i «Årsplan 2015»

Aktivitet i utvalg og komiteer valgt av idrettskretstinget
Valgkomiteen har avholdt fire møter i forkant av idrettskretstinget

Kontrollkomité har avholdt to møter i forkant av idrettskretstinget

Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer
Anleggsrådet har avholdt 2 formelle møter i regi av Anleggsrådet. Representanter for
anleggsrådet har deltatt på 8 regionale møter i nettverket.

Resultater og hedersbevisninger
Hedersbevisninger:
Idrettskretsens innsatspokal for administrativ innsats ble tildelt Magne Wullum.
Idrettskretsens innsatspokal for aktiv innsats ble tildelt Daniel Berg Hestad.

Økonomisk årsberetning for idrettskretsen
- Innledning:
Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) er en medlemsorganisasjon for
idrettslag, idrettsråd og særidretter i Møre og Romsdal som er tilsluttet Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). MRIK har kontor i
Molde
- Antall medlemmer ved årsskiftet 2014/2015 er 97 801
494 idrettslag, 30 idrettsråd og 48 særidretter
- Miljø:
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i
forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø
- Sykefravær:
- Det er ikke registrert sykemelding ansatte. Det er registrert fem dager med
egenmelding. Det gir et totalt sykefravær på 0,4 %.
- Likestilling:
Andel kvinner og menn blant de ansatte er 3 kvinner og 2 menn

-

-

-

-

Diskriminering:
Kretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering
Årsregnskap:
Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde på idrettskretsens eiendeler
og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet viser et overskudd på kr
456.976.- mot fjorårets underskudd på kr 390.009.Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner: kr 456.976.- tillegges
egenkapitalen. Etter disponeringen utgjør idrettskretsens egenkapital kr
3.917.646.Lov:
MRIK har en lov som er i tråd med NIFs lov, og den økonomiske
årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven
Fortsatt drift:
Årsregnskapet skal avgis under forutsetning om fortsatt drift:
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og det bekreftes
herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede

Medlemstall for 2015
Antall medlemsklubber: 494
Antall idrettsråd: 30
Antall særidretter: 48
Antall medlemmer i idrettslag tilsluttet MRIK: 97 801
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

2080

11701

7739

2836

17088

41444

Menn

1829

13150

9347

4391

27640

56357

Totalt

3909

24851

17086

7227

44728

97801

Medlemsutvikling i antall idrettslag som er tilsluttet idrettskretsen:

Antall
idrettslag

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

505

501

495

505

498

499

501

496

494

Molde 7. mars 2016

2. Regnskap (resultatregnskap og balanse)
2.1

Resultatregnskapet:

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2015

2014

1

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter

74 907

102 026

Offentlige tilskudd

2

5 687 983

5 947 698

Andre inntekter

3

1 231 904

1 158 664

6 994 794

7 208 388

3 638

83 729

Sum driftsinntekter

KOSTNADER
Varekostnad

Lønns- og personalkostnader

4

3 187 711

3 086 395

Avskrivninger

5

0

0

Tilskudd

6

934 947

1 153 185

Andre driftskostnader

7

2 460 269

3 381 662

6 586 565

7 704 972

-408 229

496 584

-48 747

106 573

0

0

-48 747

106 573

-456 976

390 009

-456 976

390 009

0

0

-456 976

390 009

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finanskostnader

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
Sum disponering
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2.2

Balanse:

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Balanse per 31. desember 2015

EIENDELER

NOTE

2015

2014

0

0

Sum varige driftsmidler

0

0

Sum anleggsmidler

0

0

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Idrettssenteret

5

Fordringer
Kundefordringer

8

235 272

120 776

Andre kortsiktige fordringer

9

28 647

57 022

263 919

177 798

4 115 240

4 368 550

Sum omløpsmidler

4 379 158

4 546 348

SUM EIENDELER

4 379 158

4 546 348

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

10

Inkluderings- og ungdomstiltak

11

100 000

100 000

Drifts- og lønnsgaranti for 3 måneder

11

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

1 360 671

1 750 680

456 975

390 009

Sum annen egenkapital

1 817 646

1 360 671

Sum egenkapital

3 917 646

3 460 671

0

0

0

0

432 865

1 028 656

28 647

57 022

Sum kortsiktig gjeld

461 512

1 085 678

Sum gjeld

461 512

1 085 678

4 379 158

4 546 348

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Annen egenkapital
Egenkapital

11

Årsresultat

Annen langsiktig gjeld
Lån

12

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Molde, 7. mars 2016

13

2.3

Noter:

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt
nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.
Skatter
Møre og Romsdal Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av:

2015

2014

NIF - Rammetilskudd

2 117 878

2 035 401

364 790

284 719

28 647

57 022

NIF - Klubb og idrettsrådsutvikling
NIF - Utstyrsmidler

M&R FK - Driftstilskudd

2 120 000

2 113 600

M&R FK - Fysak

530 000

528 400

HOD Folkehelse

90 000

300 000

0

80 000

Mva refusjon

295 980

306 144

Andre tilskudd

140 688

242 412

5 687 983

5 947 698

2015

2014

HOD Idrett i skole

Sum

Note 3

Andre inntekter

Regnskapsposten består av:
Leieinntekter

987 431

980 772

Refusjon drifts- og fordelingskostnader

164 265

128 892

Kurs/deltakeravgifter

37 810

49 000

Diverse Inntekter

42 398

0

1 231 904

1 158 664

Regnskapsposten består av:

2015

2014

Lønn fakturert fra NIF

2 894 156

2 983 929

238 795

339 823

Sum

Note 4

Lønns- og personalkostnader

Andre ytelser fakturert fra NIF
Andre lønns- og personalkostnader
Refusjon sykepenger
Sum
Antall årsverk

63 284

73 353

8 524

310 710

3 187 711

3 086 395

5

5

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert Idrettskretsen.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap
utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.
Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.
Lønn og godtgjørelser til organisasjonssjef (sluttet februar) utgjør kr 246 697 og kr. 3 841.

Lønn og godtgjørelser til ny organisasjonssjef utgjør henholdsvis kr. 563 433 og kr. 18 522
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr. 26 250.- inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr. 3 000.- inkl. mva til andre
attestasjonstjenester.
Det er utbetalt kr. 75 000 i styrehonorar i 2015. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.15.

Idrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Kretsens
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2015 er det betalt inn og kostnadsført kr 91 686.- i
pensjonspremie.

Kretsens ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av Kretsens ansatte har gått av med AFP per 31.12.2015.

Note 5

Varige driftsmidler
2015

Kontorbygg

2014

SUM

SUM

Anskaffelseskost 01.01.15

0

0

Tilgang

0

0

Avgang

0

0

Tap avgang driftsmiddel

0

0

Anskaffelseskost 31.12.15

0

0

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.15

0

0

Bokført verdi pr 31.12.15

0

0

Årets avskrivninger

0

0

Møre og Romsdal idrettskrets eier i dag store deler av Tribunebygget i Molde Idrettspark. Siste salgstakst er vurdert
til ca. 7 000 000.- (2014)

Note 6

Tilskudd

Regnskapsposten består av:
Tilskudd særkrets/regioner

2015

2014

762 500

721 500

Tilskudd Idrettsråd

6 000

6 000

Tilskudd Idrettslag

136 447

389 022

30 000

36 663

934 947

1 153 185

Tilskudd andre organisasjoner
Sum

Note 7

Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av:

2015

2014

Kontor- og driftskostnader bygg

1 097 294

1 244 639

IT-kostnader

248 917

294 597

Vedlikeholdskostnader (bygg og uteareal)

302 620

882 239

Reise- og oppholdskostnader

651 846

768 393

Andre kostnader

159 591

191 794

2 460 269

3 381 662

2015

2014

Sum

Note 8

Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende.

Note 9

Andre kortsiktige fordringer

Balanseposten består av:
Utstyrsmidler NIF

28 647

57 022

Sum

28 647

57 022

Note 10 Bankinnskudd
Møre og Romsdal Idrettskrets har likvide midler på kr. 4.115.239.- pr. 31.12.15
Møre og Romsdal idrettskrets er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser
som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen. Banken har rett til å motregne i konti
utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot
deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær
bankkonto ved at NNN til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.

Pr. 31.12.15 utgjør kretsens netto fordring på konsernkonto kr 2 970 568.-

Note 11 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.15

Årets endring i egenkapital:

Egenkapital med

Annen

Sum

selvpålagte restriksjoner

egenkapital

egenkapital

2 100 000

1 360 671

3 460 671

Årets resultat til annen egenkapital

0

456 975

456 975

Avsetning/selvpålagte restriksjoner

0

0

0

Egenkapital pr. 31.12.15

2 100 000

1 817 646

3 917 646

Note 12 Lån
Bokført gjeld

2015

2014

Pantelån

0

0

Sum

0

0

* Lånet er nedbetalt januar 2013.

Note 13 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av:

2015

2014

Utstyrsmidler NIF

28 647

57 022

Sum

28 647

57 022

Note 14

Prosjektrapport
Regnskap
inntekter

Budsjett
inntekter

Regnskap

Budsjett

kostnader

kostnader

Regnskap
resultat

Budsjett
resultat

1 - Idrett, samfunn og rammevilkår
101 - Kommunale planprosesser

-

-

14 930

10 000

14 930

10 000

102 - Regionale møter

-

-

31 192

35 000

31 192

35 000

103 - Anleggsrådet - nettverk

-

-

5 945

13 000

5 945

13 000

104 - Hallfordelingsmøte

-

-

1 406

1 500

1 406

1 500

105 - Idrettens dag i kommunestyret

-

-

0

1 500

0

1 500

-658 988

-680 000

911 157

722 500

252 168

42 500

-

-

-1 925

26 000

-1 925

26 000

-57 000

0

0

57 000

0

0

109 - Utmerkelser verdibærere

-

0

15 444

0

15 444

0

110 - Partnerskap

-

-

16 679

2 500

16 679

2 500

111 - Representasjon IR

-

-

30 094

25 000

30 094

25 000

112 - LAM

-

-

-

-

-

-

113 - Strategiplan, årsplan, budsjett

-

-

0

20 000

0

20 000

106 - FYSAK Møre og Romsdal
107 - Medie- og informasjonsaktør
108 - Idrettslagenes rammevilkår

114 - Fylkestilskudd

-795 000

-795 000

792 500

792 600

-2 500

- 2 400

199 - Administrasjon

-

-

577 572

785 500

577 572

785 500

-1 482 635

-1 532 000

2 423 644

2 492 100

941 008

960 100

201 - Rekruttering tillitsvalgte/ledere

-

-

0

1 000

0

1 000

202 - Organisatorisk oppfølging

-

-

6 817

8 000

6 817

8 000

203 - Veiledning idrettsregistreringen

-

-

0

500

0

500

204 - Opptak av idrettslag og grupper

-

-

2 290

12 000

2 290

12 000

205 - Utmelding og oppløsning il/gr

-

-

0

2 000

0

2 000

207 - Representasjon IL

-

-

2 130

7 000

2 130

7 000

208 - Representasjon SK/SF

-

-

10 229

9 000

10 229

9 000

209 - Styremøter

-

-

271 315

279 500

271 315

279 500

210 - Idrettskretsting

-

-

0

0

0

0

211 - Stabsmøter og ledelse

-

-

78 505

59 500

78 505

59 500

212 - Interne møter i NIF

-

-

234 281

150 000

234 281

150 000

213 - Eksterne møter

-

-

90

1 500

90

1 500

215 - Idrettsskoler

-

-

3 500

0

3 500

0

216 - Aktivitetslederkurs/temakvelder

-43 188

-46 000

52 841

46 000

9 653

0

217 - Møteplassen

-44 000

-70 000

4 594

126 500

-39 405

56 500

218 - Organisasjonsutvikling i IL/ IR

-379 790

-352 000

97 492

149 400

-282 297

-202 600

219 - Utvikling av klubbutvikling

-

-

-

-

-

-

220 - Høgskoler og VGS

-

-

15 577

26 000

15 577

26 000

590

-11 400

158 511

79 000

159 101

67 600

222 - Regionale nettverkssamlinger

-

-

2 250

10 000

2 250

10 000

223 - Nasjonale nettverkssamlinger

-

-

11 568

15 000

11 568

15 000

299 - Administrasjon

-

-

1 786 700

1 704 000

1 786 700

1 704 000

-466 388

-479 400

2 738 696

2 685 900

2 272 308

2 206 500

-3 899 537

-3 861 367

517 511

1 107 000

-3 382 026

-2 754 367

-91 095

-95 000

151 121

157 000

60 026

62 000

-3 990 623

-3 956 367

668 632

1 264 000

-3 322 000

-2 692 367

- 1 055 138

-1 054 000

706 845

629 767

-348 293

-424 233

-

-

-

-

-

-

Sum
2 - Organisasjon og kompetanse

221 - Unge ledere

Sum
3 - Administrasjon av MRIK
301 - Forsvarlig og rydding adm
302 - Samarbeid med leietakere/felles
Sum
4 - Idrettssenteret
401 - Drift bygningsmasse
402 - Alternative eie/driftsformer

Sum

-1 055 138

-1 054 000

706 845

629 767

348 293

424 233

Totalt

-6 994 795

-7 021 767

6 586 566

7 176 767

-408 229

155 000

3 Revisors beretning

4 Kontrollkomiteens beretning

