
Velkommen til
sonemøte for idrettsråd 2018



Agenda

•Nytt fra NIF/MRIK

•Drift av idrettsrådet

•Idrettspolitikk 



Formål med sonemøtene for IR
- hvordan bli bedre sammen 

• Bedre kommunikasjonen mellom IR og MRIK

• Bli bedre kjent med hverandre (IR imellom og MRIK)

• Øke kvaliteten på tjenestene fra MRIK mot IR

• Øke kvaliteten på arbeidet fra de ulike IR

• Lære av hverandre, og løfte hverandre

Mao: Hvordan jobbe sammen for å bedre idrettens kår i Møre og 
Romsdal



Styret i idrettskretsen 2018-20

Bak fra venstre: Idun Eide Stavseng, Kåre Sæter, Harald Vebenstad. Foran fra venstre: Bente Grudt, Rune Skavnes, Einar Warholm, 
Siv Birgit Nummedal, Bente Myrstad, Therese Stokke Viken og Mikael Skodjereite

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/om-kretsen/styret/


Ansatte i idrettskretsen 

Grete Opheim
Tlf: 414 65 542 
E-post: 
grete.opheim@
idrettsforbunde
t.no 

Siri Ask Fredriksen
Tlf: 419 00 996
E-post: 
Siri.Fredriksen@id
rettsforbundet.no

Vegard Rangsæter
Tlf: 414 61 102
E-post: 
Vegard.Rangsaeter
@idrettsforbundet
.no

Geir Moholt
Tlf: 901 97 601 
E-post: 
geir.moholt@idre
ttsforbundet.no

Ellen Hammer
Tlf: 408 77 
781
E-post: 
Ellen.hammer
@idrettsforbu
ndet.no

www.mrik.no
Følg oss også på facebook, twitter og instagram

Roar Lervik 
Tlf: 992 70 638
E-post: 
roar.lervik@idrett
sforbundet.no

http://www.idrett.no/
mailto:grete.opheim@idrettsforbundet.no
mailto:Siri.Ask@idrettsforbundet.no
mailto:Vegard.Rangsaeter@idrettsforbundet.no
mailto:geir.moholt@idrettsforbundet.no
mailto:Ellen.hammer@idrettsforbundet.no
http://www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal
mrik.no
mailto:roar.lervik@idrettsforbundet.no


Nytt fra NIF/MRIK

• Spillemiddelsøknaden 2019

• Økonomiske barrierer og AlleMed stafetten

• Kjønnsbalanse blant trenere og ledere

• Regionalt toppidrettssatsning/OLT



Moderniseringsprosjektet

• Stort prosjekt som berører hele norsk idrett

• Det går meget bra med norsk idrett, men vi må forberede oss på 
fremtiden

• Mange idrettslag og idrettsråd har vært involvert så langt, og ny runde 
står for døren i oktober
• Organisering (regionalisering av IK, sammenslåing av SF, regionalisering av IR?)

• Digitalisering

• Enhetlig ledelse



MRIK 100 år - 2019

• MRIK 100 år = Idrettsrådenes år

• Jubileumsside på hjemmesiden vår: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-
idrettskrets/100

• 100-årets utøver – dere skal plukke ut kandidater fra deres kommune

• Nasjonal Idrettsrådskonferanse – 30.aug 2019 i Ålesund

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/100


Trygge rammer i idretten

• 19.september – Ulsteinvik

• 3.oktober – Kristiansund

• Info på hjemmesiden vår

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/trygge-rammer-i-idretten/


Idrettens kursdag

• Samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets og flere særidretter: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-
idrettskrets/kalender/idrettens-kursdag/

• I tillegg er det samling for daglig ledere i idrettslag fredag 28.09.18 og 
lederkurs for ungdom 28.09 – 30.09 på samme plass: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-
idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom3/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/idrettens-kursdag/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom3/


Drift av idrettsrådet

• Hjelpemidler til drift av idrettsrådet (Teams, Hjemmeside, Epost)

• Maler til gjennomføring av årsmøter, styremøter etc

• Oppdatering av informasjon i sportsadmin

https://averoyir.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx


Idrettspolitikk i idrettsråd

• Anlegg og spillemidler

• Økonomiske barrierer for deltagelse i idretten

• Kommunale planprosesser 



§ 3 Oppgaver

1) Idrettsrådet skal:
• styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
• dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram, og være en møteplass og utviklingsarena i 
skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

2) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver 
primært på lokalt nivå.
3) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen 
gjennom idrettsrådet.
• Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal 

inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges idrettsrådet.



Anlegg i Møre og Romsdal

• 2018 tildeling: 81 MNOK
• Ulstein IR: 3 799 000 kr

• Hareid IR: 300 000 kr

• Herøy IR: 7 433 000 kr

• Sande IR: 0 kr

• Ørsta IR: 7 665 000 kr

• Vanylven IR: 959 000 kr

• Volda IR: 2 241 000 kr



Anlegg og spillemidler

• Hvor gode er dere på spillemidler?
• Hvor godt kjenner dere behovet til idrettslagene?
• Hvor godt kjenner dere kommunene sine behov?
• Kjenner dere kommunens anleggsplan?
• Fordelingen mellom kommunale og private anlegg i din kommune?
• Driftsstøtte til anlegg?
• Når involveres IR ? (planarbeid, finansiering, prioritering)
• Hvordan kan IR påvirke kommunen i anleggssaker?
• Forskuttering av spillemidler?
• Hvordan kan dere påvirke kommunens anleggsarbeid?



Kilder for informasjon

• https://www.regjeringen.no/contentassets/ffd88a23b7684233b749a
45c72abfd6a/v-0732---bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-
idrett-og-fysisk-aktivitet---2018.pdf

• www.Idrettsatlas.no

https://www.regjeringen.no/contentassets/ffd88a23b7684233b749a45c72abfd6a/v-0732---bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2018.pdf
http://www.idrettsatlas.no/


Økonomiske barrierer for 
deltagelse i idretten

• Fritidserklæringen: 

Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal 
få mulighet til å delta jevnlig i én (selvvalgt) organisert fritidsaktivitet.

• 7,5% av barn i MogR (3 755 stk) lever i lavinntektsfamilier

• AlleMed for kommuner

• Film 1

• Hvilke ordninger finnes i deres kommune?

• Har idrettsrådet engasjert seg i dette temaet? Hva kan dere gjøre?

http://www.allemed.no/
https://youtu.be/I8DP1bgrvpk


• Kostnadsstruktur for idrettslagene
• Hvor kommer inntektene fra?

• Hva er de viktigste kostnadselementene

• AlleMed for idrettslag

• Kan LAM midlene brukes til å stimulere ønsket aktivitet?

• Hva kan IR gjøre for å stimulere idrettslagene til å ta dette temaet på 
alvor?

Økonomiske barrierer for 
deltagelse i idretten

http://www.allmed.no/

