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Nyhetsbrevdesember 2015 
Møre og Romsdal idrettskrets, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE 

         Tlf: 908 83 589 / E-post: mrik@idrettsforbundet.no  
Hjemmeside 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

God jul og godt nytt år 
Alle vi i styret og administrasjonen i Møre og Romsdal 
idrettskrets ønsker dere  alle ei riktig GOD JUL og et GODT 
NYTT ÅR. Vi takker for samarbeidet vi har hatt i 2015 og ser 
fram til å fortsette samarbeidet i 2016. 
 

 

 

 

Viktig informasjon til alle idrettslag  
Enklere idrettslag 2016 
I 2016 gjelder det nye rutiner og frister for idrettslagenes 
årsmøter, rapportering og søknader. Alle idrettslag skal ha 
fått e-post om dette 4. desember. Vi har laget en oppskrift 
som hjelper idrettslagene med all informasjon som trengs for 
å komme i gang med nytt, bedre og enklere system. Her 
finner du mer info som det er viktig å sette seg inn i. 
 

1:   Årsmøte må avholdes innen 31. mars 
      Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016.   
      Bruk gjeldende lovnorm for idrettslag. 
 

2:  Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april 
 

3:  Elektronisk medlemsregistrering innen 31. des 2016 
 

 

 
 
 

 

Årsmøte i idrettsrådene 2016 
Idrettskretsen ønsker å være tilstede på årsmøtet i ditt 
idrettsråd. Det er naturlig at vi får tilsendt innkalling samtidig 
som innkalling blir gjort tilgjendelig/sendt til idrettslagene. 
Innkalling sendes til mrik@idrettsforbundet.no. 
 

Dette sier lovnormen om avvikling av årsmøtet (§13) 
 (1)  Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes 

hvert år i innen utløpet av juni måned. 

(2)  Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds 
varsel direkte til de idrettslag som har 
representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til 
orientering. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets 
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal 
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest 
én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på 
årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  

På idrettstinget i sommer ble det vedtatt mange lovendringer, også i 
lovnorm for idrettsråd. Idrettsrådet må derfor ha loven opp til  
behandling på sitt årsmøte i 2016.  
Dette gjøres under sak 7: Forslag og saker – Som kommentar til 
dette punktet står følgende i lovnormen : Årsmøtet bør gi styret 

fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs 

regelverk og lovnorm for idrettsråd. 
 

mailto:mrik@idrettsforbundet.no
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
mailto:mrik@idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lajWj9vJAhVF1ywKHRWKCnkQjRwIBw&url=http://skogevel.no/?p%3D1967&bvm=bv.109910813,d.bGg&psig=AFQjCNGRaTO-PYHjgaDR0XL6PS7w_mp7ng&ust=1450174602104884
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Idrettskretstinget 2016 
Møre og Romsdal idrettskrets sitt ting avholdes lørdag 9. 
april på Scandic Seilet Hotel i Molde.  
Her finner du invitasjonen. Det er idrettsråd og særkretser 
/regioner som har representasjonsrett på idrettskretstinget. 
 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Har ditt idrettslag, 
idrettsråd, særkrets/region forslag på kandidater kan dere 
sende skriftlig forslag til enten  

 Valgkomiteens leder Bjørn Ivar Rødal 
birodal@yahoo.no   

 Idrettskretsens e-post mrik@idrettsforbundet.no  
 

 

 

 

Rune Sjåholm 
Rune Sjåholm gikk ut i permisjon fra stillingen som 
organisasjonssjef 01.03.15 for å jobbe som daglig leder i 
Landbruk Nordvest,  han har nå sagt opp. Vi vil takke Rune 
for den enorme jobben han har gjort for idretten og 
frivilligheten i Møre og Romsdal.  

 
 
 

 

 

 

Toppidrettsprosjekt - utviklingsmøte 
Toppidrettsprosjekt i Møre og Romsdal i samarbeid med 
Olympiatoppen Midt-Norge inviterer til utviklingsmøte 13. 
januar kl 1400 - 1700 på Idrettssenteret i Molde, 
Idrettsvegen 2 - konferanserommet i 3. etasje.  
Mer informasjon og påmeldinglink. 
 

 

 
 

 

English Webpage 
Hei! My name is Matthew Lunn and I am an American 
student interning with MRIK. I am pleased to announce that 
we have now launched an English site on our webpage. Check 
it out and I hope it helps! 
 

 

 

 

 

Ungdoms OL og fakkelturne til Møre og 
Romsdal 
20. januar kommer den olympiske ilden til Møre og Romsdal. 
Ungdoms OL og Møre og Romsdal idrettskrets arrangerer en 
fakkelmarkering på Tusten i Molde. Her blir det fakkelstafett 
med kjente utøvere fra fylket,en markering av ung ildsjel, 
konsert og aktivitetsøkt med en tidligere olympisk mester. 
Følg arrangementet og vent i spenning på programmet her. 
 

Mago Kudosov fra Ulstein Taekwondo klubb ble kåret til 
fylkets ildsjel. I begrunnelsen står det; «Hver eneste 
ettermiddag har han treninger for barn i Ulsteinvik. I tillegg 
bidrar han som frivillig trener i helgene. Nylig arrangerte 
han også Taekwondo barnefestival. Mago er enestående og 
barna elsker ham».  Møre og Romsdal idrettskrets gratulerer 
og dere kan treffe Mago på fakkelmarkeringen i Molde 20. 
januar.  
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender1/idrettskretstinget-2016/
mailto:birodal@yahoo.no
mailto:mrik@idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender1/toppidrettsprosjekt---utviklingsmote/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/english/
https://www.facebook.com/events/184430985230326/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7u6ygj9vJAhXMBywKHTWVBUUQjRwIBw&url=http://moldebedehus.no/page/4/&psig=AFQjCNHEVMxoKv_fe5Ldp1OGYDuzH0a1pw&ust=1450174497576023
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Registrering etter idrettsmerkeprøver  
Fra 2015 er det en ny enkel nettbasert registreringsløsning. 
Det innebærer at hver enkelt merketaker kan gå inn på nettet 
og registrere sine egne merkeprøver.  Les alt om 
idrettsmerket her. 
 

 

 

 

Ungdomsnettverk 
 

I disse tider har vi engasjert 15 ungdommer. Fakkelmarkering 
for Ungdoms OL 20.januar har har de fått ansvar for. Utover 
våren 2016 skal vi jobbe med oppretting av et ungdoms-
nettverk i flere deler av fylket.  
 

Videre planlegges det en samling for ungdom der de selv vil få 
jobbe med spørsmål vedrørende frafallsproblematikken. 
Disse svarene vil bli sendt ut til idrettslag, idrettsråd og andre 
ledd i regionen.  
 

For mer informasjon, kontakt Karsten Ølstad   
karsten.olstad@idrettsforbundet.no 
 

 
 

 

 
 

 

Kurskalender våren 2016 
Møre og Romsdal idrettskrets planlegger flere kurs våren 
2016. Følg med på vår hjemmeside og vår facebookside. 
 

 Klubbadmin 
 Idrettens datasystemer  
 Økonomikurs 
 Klubbens styrearbeid i praksis 
 Aktivitetslederkurs barneidrett  
 Temamøter  
 Del 2 av lederkurs for ungdom 
 Ulike kurs om idrett for funksjonshemmede 
 Sonemøter for idrettsrådene 

 

Skulle ditt idrettslag/idrettsråd ønske å være lokal arrangør 
av aktivitetslederkurs  for barn eller klubbens styre-
arbeid i praksis eller har ønsker om andre kurs/ 
temakvelder – ta kontakt oss. 
 

Følg med på hjemmesiden vår.  Kontaktpersoner 
 

 

 
 

 

NIF’s flyktningfondet 
Det er utdelt 1,3 millioner fra flyktningefondet til 92 
idrettslag, av disse er 7 idrettslag i Møre og Romsdal. Fondet 
er økt og disse midlene vil bli delt ut etter rapporterings-
fristen for første utdeling. Alle som ikke fikk tildelt midler fra 
første tildeling kan da søke på nytt. Det kommer mer 
informasjon om søkndasordningen etter 15. januar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsmerket/
mailto:karsten.olstad@idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/ansatte/
http://idrettsforbundet.adprofil.no/?fid=1173
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Idrettskretsens styre 
Idrettskretsens styre har møter 6-8 ganger i året og er du 
interessert i hva som skjer, så finner du innkallinger og 
protokoller fra møtene her. 
 

Møter våren 2016 
 Møte 12: 3. februar i Molde 
 Møte 13: 19.-21. febr.  i forbindelse med ungdoms OL 
 Møte 14: 16. mars i Molde 
 Møte 15: 8. og 9. april – idrettskretstinget i Molde 
 Møte 1/2016-2018: 11. mai i Molde 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for ditt idrettslag/-råd 
Vi ber om at dere sjekker navn, adresse, telefon og e-post til 
idrettslaget/idrettsrådet. Husk - vi vet ikke om du/dere har 
fått ny e-post eller nytt telefonnummer eller nye tillitsvalgte.  
Endringer i kontaktinformasjon kan registreres hele året i 
www.sportsadmin.no .  
 

Problemer?  Ta kontakt med IT-support på telefon 03615. 
 

 

 

Oppfordring 
 

Legg idrettskretsens hjemmeside som en aktuell link på 
idrettslagets/idrettsrådet hjemmeside.  

Lik oss  
Følg oss på instagram - Moreromsdalik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/inkallinger-og-protokoller/
http://www.sportsadmin.no/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.opschools.org/webpages/sstott/our_class_list.cfm?subpage%3D16691&ei=mVKeVemEHuevygOd85aoCw&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNEMciWww9rRcZ5FbDCAUhDy50gPMw&ust=1436525514144862
https://www.facebook.com/pages/M%C3%B8re-og-Romsdal-idrettskrets/247624011944023

