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Nyhetsbrev juni 2015 
Møre og Romsdal idrettskrets, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE 

         Tlf: 419 00 996 / E-post: mrik@idrettsforbundet.no  
Hjemmeside 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Idrettstinget 2015 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF), avholder ting i Trondheim på Scandic Nidelven hotell 
fra 5.-7. juni 2015.  Alt om idrettstinget finner du her. 
 

Møre og Romsdal idrettskrets var representert ved styreleder 
Heidi Falkhytten, nestleder Vegard Storvik og 
styremedlemmer Kåre Sæter og Gitte Myklebust. Som 
observatører deltok Siri Ask Fredriksen og Karsten Ølstad fra 
administrasjonen.  
 

Tom Tvedt ble valgt til idrettspresident for de neste 4 årene. 
Han fikk med seg et nytt styre med god ungdoms- og 
kvinnerepresentasjon. 
 

Det ble vedtatt et nytt idrettspolitisk dokument  (IPD 2015-
2019).  IPD er retningsgivende for aktiviteten i hele 
idrettsorganisasjonen.  
Det ble også vedtatt en lovendringer som får følger for alle 
ledd i organiasjonen.  
Det nye IPD og lovendringer vil bli lagt ut på hjemmesiden til 
NIF og tatt opp på ulike møter i idrettsorganisasjonen i løpet 
av høsten/våren. Dette er to viktige dokument som idrettens 
organiasjonsledd bør sette seg inn. 
 

Idrettstinget vedtok to resolusjoner. 
 Idrettslagene fortjener full momskompensasjon 
 Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd 

 

 

 

 

Momskompensasjon varer og tjenester 2015 
Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015 for 
idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet 
med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige 
organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og 
tjenester. Søknadsfristen er satt til 15. august 2015.  
 

Her finner du mer informasjon om ordningen og hvordan du 
søker. Har du spørsmål, ta kontakt med idrettskretsen. 
Kontaktperson er Siri Ask Fredriksen 
 

 

 

 

Kommune- og fylkestingsvalget 2015 
For at idretten skal ha størst mulig gjennomslag for idrettens 
saker i årets kommunestyre- og fylkestingsvalg har Norges 
idrettsforbund nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 
idrettsråd, idrettskretser og særforbund i tillegg til 
representanter fra idrettsstyret og NIFs administrasjon. 
Arbeidsgruppen har lagt fram tre fanesaker og en 
verktøykasse med forslag til virkemidler som kan brukes til å 
få gjennomslag lokalt. Alt om kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2015 og verktøykassen finner dere her.   
  

Lykke til med arbeidet for bedre rammer for idretten 
i din kommune! 

http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
mailto:mrik@idrettsforbundet.no
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
http://idrettsforbundet.nif.no/Kalender/idrettstinget-2015/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/valgte-nytt-idrettsstyre/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/enstemmig-vedtatt-idrettslagene-fortjener-full-momskompensasjon/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/resolusjon-fra-idrettstinget/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/vare--og-tjenestemoms/
http://idrettsforbundet.nif.no/tema/valget-2015/
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx


 
 

Videresend gjerne nyhetsbrevet til idrettslaget/idrettsrådet sine medlemmer                                 2 
 

 

 

 

Møterunden 2015 
Informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og 
søknadsprosedyrer. Det blir som vanlig både dag- og 
kveldsmøter. Møteledere kommer fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune, kulturavdelinga og fra idrettskretsen. 
 

 01. september i Kristiansund kl 1100 og kl 1800 
 02. september i Molde kl 1100 og kl 1800 
 07. september i Ulsteinvik kl 1100 og kl 1800 
 08. september i Ålesund kl 1100 og kl 1800 

 

Invitasjon og påmeldingslink kommer  
 

 

 

 

Nye idrettslag  
Vi ønsker følgende idrettslag velkommen som medlem i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
og ønsker dere lykke til med arbeidet: 

 ITF Storfjord Taekwon-Do klubb, Norddal kommune 
 Kristiansund Aikido klubb, Kristiansund kommune 
 Molde HK – Elite, Molde kommune 
 Molde Shito-Ryu Karateklubb, Molde kommune 

 

 

 
 

 

Idrettsråd i Møre og Romsdal 
Møre og Romsdal idrettskrets har som mål å være tilstede på 
årsmøtene til alle idrettsrådene i fylket. Skulle idrettsrådene 
ønske at vi stilte på andre møter eller aktiviteter også, ta 
gjerne kontakt med Siri Ask Fredriksen. 
 

 

 
 

 

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 høsten 2015 
 28. - 29. august i Kristiansund  
 21. oktober i Molde  
 27. - 28. november i Ålesund  

 
 

 
 

 

Idretten har fått nye hjemmesider 
Norges idrettsforbund  
Møre og Romsdal idrettskrets 
 

 

 

 

Idrettsmerket 100 år i 2015 
I år fyller Idrettsmerket 100 år. Dette markeres med en 
jubileum-pin og jubileumspinsen erstatter bronsemeket i år, 
og kan kjøpes i tillegg til de andre utmerkelsene. 
Jubileumspinsen og andre merker kjøpes i nettbutikken. 
I tillegg har NIF laget et jubilumshefte med historie. Hefte 
kan lastes ned som pdf, eller bestilles per e-post: 
Idrettsmerket@idrettsforbundet.no 
Jubileumsheftet er gratis! 
 

NB! Fra 2015 er det en ny enkel nettbasert 
registreringsløsning. Det innebærer at hver enkelt merketaker 
må gå inn på nettet og registrere sine egne merkeprøver.  Les 
alt om Idrettsmerket her. 
 
 

http://idrettsforbundet.nif.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/styret/
http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
mailto:Idrettsmerket@idrettsforbundet.no
http://idrettsforbundet.nif.no/klubbguiden/idrettsmerket/
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Idrett for funksjonshemmede 
Det er satt av midler til økt aktivitet for funksjonshemmede i 
Møre og Romsdal i 2015. Målet med ekstramidlene er å 
opprette flere aktivitetstilbud for funksjonshemmede i fylket, 
samt å styrke de tilbudene som allerede finnes. 
I mai ble det sendt ut et nyhetsbrev for Møre og Romsdal, Sør 
Trøndelag og Nord- Trøndelag, med informasjon om ulike 
aktiviteter i vårt område.  

Les også mer om idrett for funksjonshemmede her. 
 

 

 

 

Ungdomsnettverk 
 

Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å opprette 
ungdomsnettverk i fylke med formål å styrke og samle 
unge idrettsengasjerte i vår region.  
 

Et ungdomsnettverk i Møre og Romsdal vil samle 
idrettsengasjert ungdom der man får gode og attraktive 
møteplasser. Nettverk på tvers av særidretter vil skape 
felleskap, forståelse, muligheter og ikke minst 
nettverksbygging. Meningen vil først og fremst være å samles 
2-4 ganger årlig der dagsaktuelle temaer kan bli diskutert, 
erfaringer utveklslet, gjesteforelesere, diverse kurs og annet 
vil være på dagsorden. 
 

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

 

 

Ungdoms-OL 2016  
 

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 skal 
det arrangeres fakkelmarkeringer ulike steder i landet. 
Ungdomsnettverket i Møre og Romsdal har fått ansvaret for å 
arrangere markeringene her i fylket. Hovedmarkeringen 
finner sted i Molde,  samt at Kristiansund og Ålesund vil ha 
hver sin markering. Mer info vil komme nærmere stafetten. 
 

Ungdomsnettverket i Molde ønsker å kickstarte OL 
entusiasmen i byen og skal i september arrangere barneskole 
OL/aktivitetsdag for barneskoler i Molde Kommune, som 
ønsker å delta.  

 

 

 

LEDERKURS FOR UNGDOM 2015  
 

Det inviteres til Lederkurs for ungdom 15-19 år helgen 4.-6. 
september. Vi skal holde til på Vestheim Ungdomssenter i 
Vestnes. 
 

Vi oppfordrer idrettslag, idrettsråd, særkretser/-regioner om 
å informere om kurset til sine ungdommer. Det kan være lurt 
å sende 2 fra hvert idrettslag. 
 

Kursledere:  Karsten Ølstad og Tina Veitsle Skarpsno 
Søknadsfrist:  30. juni.2015  
Deltakeravgift: kr 1000,-  
 

Kontaktperson i kretsen er Karsten Ølstad på tlf; 46 96 56 35 
eller karsten.olstad@idrettsforbundet.no  
 

Invitasjon og påmelding. 
 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/om-funksjonshemmede/
http://idrettsforbundet.nif.no/andre/funksjonshemmede/
mailto:karsten.olstad@idrettsforbundet.no
http://lillehammer2016.no/
mailto:karsten.olstad@idrettsforbundet.no
http://idrettsforbundet.nif.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/utdanning/lederkurs-for-ungdom/
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Ny grense for skattefri lønn – kr 8 000,- 
Gjeldende fra 2015 er det gjort flere regelendringer for 
økonomiske fordeler som gjelder frivilligheten. Bl.a. er 
grensen for skattefri lønn hevet til kr 8 000,- i tillegg til andre 
viktige endringer. 
Les mer her 
 

På skatteetaten sine sider finne du og mye god informasjon 
om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Kurstilbud 
Idrettskretsen tilbyr en rekke kurs i klubbutvikling og 
temamøter for idrettslag og idrettsråd. Ta kontakt med oss 
om dere har ønsker om kurs/temakvelder.  
Du finner mer informasjon om kurstilbudet vårt og om 
planlagte kurs på vår hjemmeside. 
 

 

 
 
 

 

 

Oppstart og utviklingsstøtte til idrettskoler 
Idrettslag som ønsker å starte med idrettsskole for barn (6-12 
år) eller ungdom (13-19 år) har mulighet til å søke om 
oppstartmidler til dette. 
Allerede godkjente idrettskoler kan søke om utviklingsstøtte 
til sin idrettsskole. 
 

Det kan søkes om midlene gjennom hele året. Du finner 
retningslinjer og søknadslink her. 
 

 

 

 

Studentutplassering fra Høgskolen i Molde 
Vegard Rangsæter har som en del av studiet sitt Sport 
Management ved Høgskolen i Molde, vært utplassert i 
idrettskretsen våren 2015. Han har nå levert bachelor 
oppgaven sin med tittelen «drettsråd - rolle, funksjon og 
legitimitet». Hos oss har han blant annet jobbet for å få 
engasjert flere ungdommer i idretten og har vært med å 
etablere ungdomsnettverket i fylket. Vi takker han for 
innsatsen og ønsker han lykke til videre.  
 

 

 

 

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.klubbenonline.no (samme som idrettsregistreringen) 
 

 

 

Oppfordring 
 

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

Lik oss  
Følg oss på instagram; Moreromsdalik 
 

 

 

 

Idrettskretsens kontorer er stort sett stengt i juli. Se her 
for nærmere informajon. 
 

Vi ønsker dere en god og aktiv sommer. 
 

 

 

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2015/id2356751/?regj_oss=60
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
http://idrettsforbundet.nif.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.klubbenonline.no/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.trav24.no/var/ezwebin_site/storage/images/nyhetsarkiv/fortsatt-tipsflyt-45.000-kroner-inn-i-gaar.-store-penger-i-dag/1014275-1-nor-NO/Fortsatt-tipsflyt-45.000-kroner-inn-i-gaar.-Store-penger-i-dag_article_medium.jpg&imgrefurl=http://www.trav24.no/Nyhetsarkiv/Fortsatt-tipsflyt-45.000-kroner-inn-i-gaar.-Store-penger-i-dag&h=410&w=570&tbnid=RLCghF7l3axmfM:&zoom=1&docid=5M7gt-zRt-leQM&ei=ymLPVNL3LYK7ygPZ1ICgBA&tbm=isch&ved=0CHsQMyg8MDw
https://www.facebook.com/pages/M%C3%B8re-og-Romsdal-idrettskrets/247624011944023
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dbk.no/default.asp?p%3DshowArticleArchive%26groupId%3D1%26onPage%3D9&ei=W2F1Vf7WAsTlywPrkIAY&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNEkDDdBH-Wk3OsHFAJnj94PpBE9pQ&ust=1433842393134993

