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PROTOKOLL FRA MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS OG IDRETTENS
STUDIEFORBUND MØRE OG ROMSDALS ORDINÆRE TING 9. APRIL
2016

9. april 2016 ble det holdt ordinært kretsting på Scandic Seilet Hotel, Molde.

Leder Heidi Falkhytten ønsket velkommen til tinget og ba om 1 minutts stillhet
for idrettsvenner som har gått bort i siste perioden.

Deretter var det hilsningstaler fra:
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styremedlem Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komite
Gunn Berit Gjerde, varaordfører Møre og Romsdal fylkeskommune

Øvrige gjester og observatører som var til stede på tinget:
Rolf Østigård, tidligere styreleder i Møre og Romsdal idrettskrets
Harald Sæter
Trine Ulfsnes
Ann Kristin Remmen
Ørjan Dimmestøl
Anders Engerud
Anders Løkken
Wendel Grimshei Skottevik

Som i 2014 ble også tinget denne gang kombinert med Idrettens Møteplass.
Idrettens Møteplass hadde temaet ungdomsidrett, og ga trenere, ledere og
utøvere mulighet til å møtes på tvers og lærer av hverandre.

SAK 1. GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER.

Org.sjef foretok navneopprop. Følgende 52 stemmeberettigede representanter
ble enstemmig godkjent:

Delegatnr Styret Organisasjon

1 Falkhytten Heidi Møre og Romsdal idrettskrets

2 Storvik Vegard Møre og Romsdal idrettskrets

3 Hjelle Britt Engvig Møre og Romsdal idrettskrets

4 Skavnes Rune Møre og Romsdal idrettskrets

5 Skodjereite Mikal Møre og Romsdal idrettskrets

6 Berthinussen Ragnhild Sophie Møre og Romsdal idrettskrets

7 Sæter Kåre Møre og Romsdal idrettskrets

Særkrets Organisasjon

11 Sætre Eigunn Stav Midt-Norge Styrkeløft

12 øye Dag Runar ørsvik Midt-Norge Styrkeløft

14 Aasen Anne Marit Møre og Romsdal Friidrettskrets

15 Arnesen Iver Kristian Møre og Romsdal Friidrettskrets



16 Elvanes Ådne Møre og Romsdal Friidrettskrets

17 Hansen Olav Møre og Romsdal Friidrettskrets

18 Hole Anniken Hjellbakk Møre og Romsdal Skikrets

19 Stavseng Astrid Eide Møre og Romsdal Skikrets

20 Kristiansen Helge Møre og Romsdal Skytterkrets

21 Jensen Rune Norges Bueskytterforbund

22 Austad Evy Nordmøre og Romsdal Fotballkrets

23 Hansen Eggen Kim Hugo Norges Håndballforbund Region Midt

24 Møller Jarl Martin Norges Håndballforbund Region midt

26 Bigseth Tore Norges Kampsportforbund

27 Koppen Solveig Sunnmøre Fotballkrets

28 Pedersen Lena Sunnmøre Fotballkrets

Idrettsråd Organisasjon

29 Blomvik Rolf Harald Aukra ldrettsråd

30 Folland Tonje Averøy idrettsråd

31 Gustad Svein Magne Averøy idrettsråd

32 Eide Per Olav Eide ldrettsråd

33 Farstad Svein Olav Fræna ldrettsråd

34 Sæter Ole Martin Giske ldrettsråd

35 Kvendseth Håvard Gjemnes Idrettsråd

36 Hoem Guri Gjemnes Idrettsråd

37 Lausund Norvald Haram ldrettsråd

38 Tenfjord Arnt Ove Haram ldrettsråd

39 Vollsæter Vidar Hareid Idrettsråd

40 Kjønnø Tron Kristiansund ldrettsråd

41 Løbersli Kjetil Kristiansund ldrettsråd

42 Haukebø Torgeir Molde ldrettsråd

43 Persaud Devi Roxanne Molde ldrettsråd

44 Solheimdal Magnar Molde Idrettsråd

45 Grande Odd Arne Skodje Idrettsråd

46 Bolme Ella Surnadal ldrettråd

47 Bøe Øyvind Magnor Surnadal ldrettsråd

48 Ulvestad Vidar Surnadal ldrettråd

49 Hafskjær Siw Elin Tingvoll Idrettsråd

50 Gjerde Ann-Karin Vestnes Idrettsråd

51 Fure Olav Volda ldrettsråd

52 Andersen Erlend Ørsta ldrettsråd

53 Hafezi Porshad Ørsta ldrettsråd

54 Tvergrov Eldbjørg Ørsta ldrettsråd

55 Bjørkavåg Øistein Ålesund idrettsråd

56 Eidsaa Harald Ålesund ldrettsråd

57 Nilsen Geir Ålesund Idrettsråd



Sak 2. GODKJENNE INNKALLING, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN

Enstemmig vedtak:
Innkalling, styrets forslag til sakliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 3. KONSTITUERING

Styrets forslag på følgende personer ble enstemmig valgt:
2 dirigenter: Bente Grudt, Molde FK

Rune Sjåholm, Spkl Træff
2 sekretærer: Ellen Cathrine Hammer, Møre og Romsdal idrettskrets

Grete Opheim, Møre og Romsdal idrettskrets
2 desisorer: Anne Marit Aasen, Norsk Friidrett Møre og Romsdal

Per Olav Eide, Eide idrettsråd
Redaksjonskomite: Kåre Sæter, Møre og Romsdal idrettskrets

Torgeir Haukebø, Molde idrettsråd
Guri Leirdal Hoem, Gjemnes idrettsråd

Tellekorps: Geir Moholt, Møre og Romsdal idrettskrets
Karsten Ølstad, Møre og Romsdal idrettskrets
Vegard Rangsæter, Møre og Romsdal idrettskrets
Siri Ask Fredriksen, Møre og Romsdal idrettskrets

LEDERENS REDEGJØRELSE TIL TINGET
Etter konstituering holdt idrettskretsens styreleder Heidi Falkhytten, nr 1, en
redegjørelse til tinget. Hun tok utgangspunkt i fremlagt beretning, status
Strategiplan for 2012-2016, organisasjonskart og arbeids- og rollefordeling i
norsk idrett. Arbeid med ungdomsnettverk og idrettsråd ble fremhevet. 2016
er idrettens ungdomsår og dette ble og en viktig del av leders redegjørelse, så
også endring som ble gjort i Idrettspolitisk dokument 2015 - 2019 om en time
fysisk aktivitet for alle skoleelever.

Denne redegjørelse fungerte som innledning til neste sak: Rapporter,
beretninger og regnskap.

Sak 4. RAPPORT, BERETNING OG REGNSKAP

Sidevis gjennomgang av rapportene og beretningene ble foretatt av dirigent
Bente Grudt.

Til saken hadde følgende ordet:

4.1 Rapporter 2014 og 2015:

Enstemmig vedtak:
De fremlagte rapporter godkjennes.



4.2 Årsberetning og regnskap 2014:

Sidevis gjennomgang av styrets økonomiske årsberetning for 2014 ble foretatt
av dirigent Bente Grudt.

Enstemmig vedtak:
Fremlagte årsberetning og regnskap for 2014 som balanserer med et
underskudd stort kr 390 009 vedtas.

4.3 Årsberetning og regnskap 2015:

Sidevis gjennomgang av styrets økonomiske årsberetning for 2015 ble foretatt
av dirigent Bente Grudt.

Til årsberetning og regnskap for 2015 hadde følgende ordet: 29 Rolf Harald
Blomvik, 34 Ole Martin Sæter, 7 Kåre Sæter, Geir Moholt, 29 Rolf Harald
Blomvik

Enstemmig vedtak:
Framlagt årsberetning og regnskap for 2015 som balanserer med et overskudd
stort kr 456 975,88 vedtas.

Sak 5. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

5.1 Oppdatering av loven til Møre og Romsdal Idrettskrets

Styremedlem i idrettskretsen Rune Skavnes, nr 4, redegjorde for styrets
forslag til vedtak. Forslaget var gjengitt i utsendt tingdokumenter. Det ble og
lagt frem forslag om å opprettholde representasjonsordningen som den lå i
tidligere lov.

Enstemmig vedtak:
• Lov for Møre og Romsdal idrettskrets, i samsvar med ny lovnorm vedtatt

av idrettsstyret 22. oktober 2015 godkjennes.
• Følgende fordeling av representanter til tinget:
- 75 representanter fra særidrettene i henhold til antal l lag i Møre og

Romsdal. Representantene fremstår som representanter for idrettslagene
og representerer egen særidrett. Særkrets/region/særforbund
organiserer valgforsamlingen.

- 75 representanter fra idrettsrådene, i henhold til antall
idrettslagsmedlemmer i kommunen. Idrettsrådets årsmøte utgjør
valgforsamlingen.
Særidretter med minimum 5 klubber innenfor Møre og Romsdal
idrettskrets sine grenser gis representasjonsrettigheter uavhengig av
regional organisering. Representantene skal komme fra idrettslag i Møre
og Romsdal.



Idrettslag i kommuner uten idrettsråd gis representasjonsrettigheter
uavhengig av opprettelse av idrettsråd. Representantene skal komme fra
idrettslag i kommunen. Møre og Romsdal idrettskrets organiserer
valgforsamling i samråd med idrettslagene i kommunen.

Vedtatt lov gjengis i sin helhet:
LOV FOR MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Stiftet 26.04.1919
Vedtatt av idrettskretstinget 9. april 2016, godkjent av NIF [dato].

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1 Formål

(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å
bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for
individ og samfunn.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.

(2) Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komite (NIF) innen idrettskretsens grenser.

(3) Idrettskretsen skal følge NIFS regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettskretsen uavhengig av hva som
måtte stå i idrettskretsens egen lov.

§ 3 Oppgaver

(1) Idrettskretsen skal arbeide med:
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene,

for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår.
c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-,

kompetanse- og anleggsutviklingen.
d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens
organisering.

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komite mv. og ved representasjon til årsmøte/ting,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også



der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen
av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt
valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke
mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt
årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret) kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være
sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.
Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i idrettskretsen i minst en
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.
§ 15.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettskretsen: medlem av styre, valgkomite,
kontrollkomite, lovutvalg, revisor.

(3) Forslagsrett:

a) Styret i idrettskretsen har forslagsrett til og på idrettskretstinget.

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til idrettskretstinget, og dets
representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget.

c) Møteberettiget komite/utvalg, jf. § 13 (2), har forslagsrett til idrettskretstinget i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:2

a) Revisor har talerett på idrettskretsting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b) Representant fra NIF har talerett på idrettskretsting

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller
overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er som er
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et
ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til

1 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. N1Fs delegasjonsreglement.
2 Idrettskretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.



organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for 8n valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettskretsen

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av
organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd.
Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik
avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant
som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så
nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller
annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettskretsen.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller
ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser
ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som
saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i
en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan
gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte
og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

3 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
4 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFS delegasjonsreglement.



(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge
spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteledere stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av
medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med
utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og organisasjonssjef/generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(I) Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal
følge kalenderåret.7

(2) Idrettskretsen skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomite. Kontrollkomiteens
oppgaver følger av § 21.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring
skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På idrettskretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet, og et
langtidsbudsjett på minst to år. Styret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis
hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene. Budsjettet
skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det
vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og
årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettskretsen har
organisasjonssjef/generalsekretær, skal også vedkommende signere.

(6) Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal
opplyses i note til årsoppgjøret. Idrettskretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter
søknad fra idrettskretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold
til idrettskretsens størrelse eller virksomhet, skal vedtas av idrettskretstinget.

5 For eksempel per e-post.
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.



IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 12 Idrettskretstinget

(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter Idrettstinget innen utgangen av
april. Tingperioden er to år.

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige
senest en måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest to måneder før
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest
en måned før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 13 Representasjon på idrettskretstinget

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a) Idrettskretsens styre
b) Representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert.

(2) Videre møter uten stemmerett:8
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra

å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.

(3) Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett.

(4) Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre. Idrettskretstinget fastsetter hvor
mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av
representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt
på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.

(5) Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 14 Ledelse av idrettskretstinget

Idrettskretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det
kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Idrettskretstingets oppgaver

Idrettskretstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
6. Behandle forslag og saker.9

8 De idrettskretser som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer».



7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen
9. Foreta følgende valg:10

a) Leder og nestleder.
b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
c) Kontrollkomite på to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget. 11
e) Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges
varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsen i § 16.

§ 16 Stemmegivning på idrettskretstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter
denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært idrettskretsting

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst en måneds varsel etter:

a) Vedtak av idrettskretsting.

b) Vedtak av idrettskretsstyret.

c) Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte 1/4 av de
stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigete.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være
gjort tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller
skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

9 Tinget bør gi kretsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og
lovnorm for idrettskretser.
10 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på idrettskretstinget. Idrettskretstinget kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
1 1 Eventuelt kan idrettskretstinget gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget.



(4) Et ekstraordinært idrettskretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

(5) Et ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av
det ekstraordinære idrettskretstinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som
ikke kan behandle.

§ 18 Møter/fellesmøter

Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.

§ 19 Idrettskretsens styre

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene.

(2) Styret skal:
a) iverksette idrettskretstingets og NIFs 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 idrettskretstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse 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,
f) oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. N1Fs lov § 10-1.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

§ 20 Organisasjonssjefen

(1) Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle administrative
funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av
idrettskretsstyret.

(2) Organisasjonssjefen har tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, i idrettskretsstyret og
arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.

§ 21 Faste komiteer

(1) Kontrollkomite

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal
påse at idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
idrettskretsens lov og beslutninger fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre
forsikre seg om at idrettskretsens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.

b) Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle
stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens
finansielle stilling, forvaltning og drift.

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor.



Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den
finner det hensiktsmessig.

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsens
anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og
styrets arbeid/beretning.

e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal
kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom
nummererte rapporter til idrettskretsens styre og revisor.

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den
ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke
være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides
av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av
ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2) Valgkomite

Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem
av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og § 11-3 flg.

§ 23 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettskretsen selv trer
ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de
bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for
å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 23 og 24 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk
eller lovnorm.

§ 24 Oppløsning

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen tilfaller idrettskretsens
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.



5.2 Uttale fra idretten i Møre og Romsdal vedrørende arbeidet med
spillemidler i Møre og Romsdal fylke

Styremedlem i idrettskretsen Kåre Sæter, nr 7, informerte tingforsamlingen
om at uttalen ble trukket med bakgrunn i avholdt møte med Møre og Romsdal
fylkeskommune 08.04.16.

5.3 Uttale fra idretten i Møre og Romsdal vedrørende fysisk aktivitet

Innledning av idrettskretsens styreleder Heidi Falkhytten, nr 1.

Det blir for tilfeldig at det er skoleeierne, altså kommunen, som skal være
avgjørende om barn og ungdom får tilbud om en time fysisk aktivitet hver dag.
Det må skje et nasjonalt løft. Vi ønsker at alle ungene i hele Norge skal få det.
Fysisk aktivitet er verdens beste medisin, og den eneste uten bivirkninger. Den
må tas i bruk. Menneskekroppen er skapt for bevegelse, fysisk aktivitet gjør
godt både for kropp og sjel. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger
sykdommer knyttet til levevaner, og er vesentlig i alt forebyggende
helsearbeid. Fysisk aktivitet i barndommen legger grunnlag for mestring,
trivsel og velvære senere i livet.

Skolen når alle barn og unge på tvers av sosiale skillelinjer, og er derfor en
helt sentral arena i arbeidet med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner,
og til å utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse. Ny forskning viser også
at økt fysisk aktivitet bedre skoleresultatet.

Idretten kan være en leverandør av kompetanse og samarbeidspart til
fagpersonell som jobber med fysisk aktivitet i skolen. Tiltak som skal leveres
må være bærekraftig, vi må komme bort fra prosjekter og inn på varige tiltak.

Stortinget må sørge for at alle elever får en time fysisk aktivitet om dagen
tilrettelagt eller ledet av kompetent personell.

Følgende hadde ordet i saken:
Nr 33 Svein Olav Farstad, nr 1 Heidi Falkhytten og nr 19 Astrid Eide Stavseng

Det ble framlagt forslag fra Astrid Eide Stavseng, nr 19, om å endre alle
ungene i setning 3 til alle unge.

Vedtak:
Tingforsamlingen vedtok framlagt forslag med endringsforslag fra Astrid Eide
Stavseng, nr 19.



Sak 6. BEHANDLE VIRKSOMHETSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

6.1. Virksomhetsplan 2016 - 2020

Innledning ved styremedlem Kåre Sæter, nr 7. Han tok for seg hovedpunktene
i utsendt virksomhetsplan.

Følgende hadde ordet i saken:
Nr 76 Per Dagfinn Fagerli, nr 11 Eigunn Stav Sætre, nr 74 Siri Ask Fredriksen,
nr 32 Per Olav Eide, nr 7 Kåre Sæter og nr 41 Kjetil Løbersli

Eigunn Stav Sætre, nr 11, leverte oversendelsesforslag.

Enstemmig vedtak:
Styrets forslag til virksomhetsplan for perioden 2016-2020 godkjennes og nr
11 Eigunn Stav Sætre sitt oversendelsesforslaget redigeres inn.

6.2. Langtidsbudsjett 2017-2018:

Innledning ved styremedlem Kåre Sæter, nr 7. Han tok for seg hovedpostene i
langtidsbudsjettet.

Følgende hadde ordet i saken:
Nr 32 Per Olav Eide og nr 34 Ole Martin Sæter

Per Olav Eide, nr 32, leverte oversendelsesforslag.

Enstemmig vedtak:
Styrets forslag ti l langtidsbudsjett for perioden 2017-2018 godkjennes med
oversendelsesforslag fra nr 32 Per Olav Eide.

Sak 7. ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR TIL Å
REVIDERE IDRETTSKRETSENS REGNSKAP

Statsautorisert revisor Odd Ivar Thue har vært Møre og Romsdal idrettskrets
sin revisor siden idrettskretstinget i Geiranger, 2000.

Enstemmig vedtak:
Odd Ivar Thue AS engasjeres som revisor i Møre og Romsdal idrettskrets for
neste tingperiode.



Sak 8. VALG

Leder av valgkomiteen, Bjørn Ivar Rødal, redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Følgende enstemmige valg ble foretatt:

A. Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

1. varamedlem:
2. varamedlem:
2. varamedlem:

Kåre Sæter, Valder IL
Bente Grudt, Molde FK
Rune Skavnes, Torvikbukt IL
Mikal Skodjereite, Skodje IL
Gitte Myklebust, Spkl Herd
Britt Engvig Hjelle, Dahle IL
Einar Warholm, Hødd IL

Ørjan Dimmestøl, Moldestudene IL ny
Guri Leirdal Hoem, Flemma IL
Anders Løkken, Spkl Træff

B. Kontrollkomite
Medlem: Terje Nakken, Spkl Rival
Medlem: Grete Gjendem, Spkl Rival
1.vara: Evy Austad, Sunndal IL fotball
2. vara: Øystein Solli, Hjelset Fram

ny
ny
gjenvalg
gjenvalg
ny
ny
ny

ny
ny

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

C. Representanter til ekstraordinært idrettsting 2016
Det nye styret får fullmakt til å velge tre representanter i tillegg til leder, som i
henhold til NIFs lov § 3.2, skal representere.

D. Valgkomite
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Heidi Falkhytten, Gossen IL
Per Dagfinn Fagerli, Averøy Kameratene IL
Vegar Storvik, Molde og Omegn IF
Øistein Korsnes Bjørkavåg, Spkl Rollon

ny
gjenvalg
ny
ny



AVSLUTNING
Avgått styreleder Heidi Falkhytten takket styremedlemmer og andre med
valgte verv, som under årets kretsting gikk av med gave og blomster.

Styremedlem i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Marcela Montserrat Fonseca Bustos takket Heidi Falkhytten for hennes innsats i
idretten frem til nå, ved å gi henne Idrettsforbundets Hederstegn.

Nyvalgt leder, Kåre Sæter, takket for tilliten og ønsket de nye
styremedlemmene velkommen. Han håper på et godt samarbeid både i det
nye styret og med øvrige organisasjonsledd i neste tingperiode.

Blomster ble også tildelt dirigentene, Bente Grudt og Rune Sjåholm.

Tinget ble hevet klokken 14.45

Ellen Cathrine Hammer
sekretær

C/12ftern/ iÅa=~

Anne Marit Aasen
desisor

Gr' te Op eim
sekretær

Per 01'av Eide
desisor


