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STYREPROTOKOLL 
<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 11/2008-2010 
FREDAG 5. / LØRDAG 6. FEBRUAR 2010 

STED: RICA SEILET, MOLDE. 
     
PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. 
VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD 
BLIR FULGT OPP NÅR DETTE ER AKTUELT. 
 
PROTOKOLLENE BEKJENTGJØRES GJENNOM IDRETTSKRETSENS 
HJEMMESIDE ELLER VED RUNDSKRIV TIL FØLGENDE:  

- Særkretser 
- Idrettsrådene 
- Idrettslagene 
- Kommuner 
- Presse 
- Revisor 
- Kontrollkomite 
- Samarbeidspartnere 

 
ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK, TA 
KONTAKT MED MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS SITT KONTOR 
V/ORG. SJEF. 

 
   MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
   Idrettsvn. 2 
   6413 MOLDE 
   Tlf: 41 90 00 31  
   http://www.idrett.no/moreogromsdal   
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Protokollside nr 080/2008-2010 
 
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE 
Tlf: 41 90 00 31 
www.nif.idrett.no/moreogromsdal/  
 
Til stede var: Per Dagfinn Fagerli 

Unni Søbstad Larsen, fredag 
Berit Kalvø Stephansen 
Rune Skavnes 
Odd Brede Langdal 
Ivar Øyen, hele fredag, lørdag til kl 10.30 
Inger Johanne Vasskog 

------------------------------------------------- 
Orgsjef Rune Sjåholm  
Administrasjonsleder Geir H. Moholt, hele fredag, lørdag til kl 10.30 
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol 
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer, fredag 

 
MØTESTED: Rica Seilet, Molde 
MØTETID: Fredag 5. februar KL 16.45 – 20.30 / lørdag 6. februar kl 09.00 – 

13.00 
 
Saker på dette styremøtet 

• Regnskap 2009 
• Budsjett 2010 
• Årsmøterunden 2010 
• Anleggspolitisk handlingsplan 
• Representasjoner 
• IK tinget 2010 

o Valgkomiteen   
o Aktivitetstilskudd – kriterier / forvaltning 
o Ny lov for Møre og Romsdal Idrettskrets 
o M.m. 

• Idrett og ledelse - skolering 
o Kompetanseutvikling med fokus på idrettsråd 
o Nasjonal nettverksamling 
o Tiltak i regi av MRIK 
o Verdier 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 0317/2008-2010 
Frivilligplan på fylkesnivå / Frivilligforum: 

Høringsfrist for frivilligplanen på fylkesnivå var 1. desember.  Selve prosjektet ”Frivillige 
organisasjoner i samfunnsbygginga” ble avsluttet i 2009, jamfør O-sak 0282.  Siste møte i 
Frivilligforum var tirsdag 12. januar, kl 18 – 21 på Quality Hotel Alexandra, Molde. Jamfør 
O-sak 323. 
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Protokollside nr 081/2008-2010 
 

O-sak 0318/2008-2010 
Særkretsledermøte / møte om aktivitetstilskudd: 

Møtet var tidfestet til onsdag 13. januar 2010.  Tema: evaluering og omlegging.  9 særidretter 
var til stede. 

 
O-sak 0319/2008-2010 

Prioritering av idrettsanlegg i Rauma: 
I Rauma kommune foreligger to søknader om bygging av friidrettsanlegg – ett i sentrum, som 
del av anleggssenter på Øran, ett i Måndalen, der Wenås går inn med midler.  Idrettsrådet har 
prioritert Øran som nr 1, kommunestyret Måndalen. 
 

O-sak 0320/2008-2010: 
Utplassering av student fra HiMolde / Sport Management: 

Perioden 11. januar 2010 – juni 2010 tar vi imot en student fra Høyskolen i Molde, Sport 
Management studiet.  Valget falt på Christine Svoren, som allerede er i vårt nettverk.  Jamfør 
O-sak 0328. 
 

O-sak 0321/2008-2010 
Lokale aktivitetsmidler - kunnskapsopprusting: 

På dette området er det behov for oppdatering av kunnskaper, noe vi tar tak i forbindelse med 
den forestående årsmøterunden for idrettsrådene 2010.  Konsept er utarbeidd. 
 

O-sak 0322/2008-2010 
FYSAK – Plan og rapport 2010: 

Operativt mål 1.7 i MRIKs årsplan sier følgende: ”Skal ha fulgt opp prosjektet FYSAK Møre 
og Romsdal” iht egen plan.”  Planen er nå ferdigstilt med samme mål som vår helhetlige plan 
der også vårt folkehelseprosjekt inngår.  Å ha et konsistent planverk er en suksessfaktor!  
  

O-sak 0323/2008-2010 
Frivilligplan og Frivilligprosjekt: 

Innspill til plan sendt 30. november 2009, drøftet i Frivilligforum 12. januar 2010.  Skisse til 
pilotprosjekt utarbeidet og overlevert onsdag 20. januar.  Vedlagt.    
 

O-sak 0324/2008-2010 
Grasrotandelen: 

Mobilisering med tanke på større oppslutning ble foretatt siste måned før jul – i et samarbeid 
mellom Norsk Tipping, NIF, IK m.fl. 
 

O-sak 0325/2008-2010 
Idrettsglede i skolen: 

Prosjekt i samarbeid med 3 særforbund.  Vil bli forsøkt igangsatt i løpet av året. 
 

O-sak 0326/2008-2010 
Taekwondo klubb på Halsa: 

Stiftelsesmøte ble avholdt onsdag 27. januar. 
 

O-sak 0327/2008-2010 
Protokoll nr 10: 

Denne ble sendt ut søndag 6. desember. 
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Protokollside nr 082/2008-2010 
 

O-sak 0328/2008-2010 
Utplassering HiMolde.  Prosess: 

4 intervju ble foretatt i uke 51/2009 – av 4 kandidater, samtlige kvinner.  Christine Svoren er 
godt i gang og vil presentere seg under styremøte nr 11/2008-2010. 
 

O-sak 0329/2008-2010 
Valgkomiteen: 

Valgkomiteens arbeid er ikke ferdigstilt.  Mulig deltakelse under styremøte nr 11 (i tillegg til 
nr 10) for å komme videre, med kun leder tilstede. Avklares innen mandag 1. februar 2010. 
 

O-sak 0330/2008-2010 
Julelunsj 2009: 

Vår tradisjonelle julelunsj – for leietakere og eksterne samarbeidspartnere – ble avviklet 
onsdag 16. og torsdag 17. desember.   

 
O-sak 0331/2008-2010 

Classic Norway: 
Org.sjef deltok på julefrokost i regi av Classic Norway 16. desember og fikk samtidig 
omvisning i ”Akterseilet” (=Nybygget, Rica Seilet, Molde), der styremøte nr 11 skal avvikles. 
 

O-sak 0332/2008-2010 
Medarbeideroppfølging: 

Orgsjef har ansvar for oppfølging av egne medarbeidere – 2 runder pr år.  Den siste runden 
avsluttes med samtale mellom leder og orgsjef.  I tillegg har vi kommet i gang igjen med 
”orgsjefteam” og oppfølging fra NIF sentralt, v/Erik Eide.  Utfordring: samsvar mellom 
regionalt (Møre og Romsdal) og nasjonalt planverk og systemer for oppfølging.   
 

O-sak 0333/2008-2010 
IK ledermøte første halvår 2010: 

Tidspunkt: 23. og 24. april.  Sted: Oslo Lufthavn. 
 

O-sak 0334/2008-2010 
Idrett, anlegg og spillemidler i Molde: 

Fokus sammen med idrettssjefen i Molde, Tore Birkeland, i form av intervju i RB 18. desember 2009. 
 

O-sak 0335/2008-2010 
Momskompensasjon 2010, drift og investering: 

Telefonmøte fredag 18. desember med avklaring på usikkerhet.  Kompensasjonen blir 
firedoblet (jamfør statsbudsjettet) på drift og det er satt av midler for å refundere moms på 
investeringer (=idrettsanlegg). 
 

O-sak 0336/2008-2010 
Rapportering: 

Rapporteringskrav går mot styret / tinget, mot fylket og mot NIF sentralt.  Det er ei utfordring 
å tilpasse planverk med rapportering, ikke minst de ”globale” systemene (=Sportsadmin, 
forkortet til SA) som er felles for hele norsk idrett.. 
 

O-sak 0337/2008-2010 
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Protokollside nr 083/2008-2010 
 

Ledermøte Sunnmøre Fotballkrets (SFK): 
Fyldig rapport fra Odd Brede Langdal datert 21. desember.  I overkant av 40 deltakere, styre 
og komiteer inklusive. 
 

O-sak 0338/2008-2010 
Idrettskretstinget 2010: 

Første innkalling gikk ut 21. desember 2009, i god tid før fristen (10. januar 2010).  Kopi til 
styret. 
 

O-sak 0339/2008-2010 
Oppfølging av idrettsråd.  Infoskriv nr 1/2010: 

Utsendt 21. desember – møteplassen 2010; LAM; regional kompetanseutvikling; idrettskretstinget; årsmøter 
2010.  Kopi til styret. 

 
O-sak 0340/2008-2010 
Årsmøter idrettsråd: 

- Hareid 12. januar 
- Rauma 3. mars 
- Ørsta 10. mars 
- Gjemnes 11. mars 
- Sunndal 11. mars 
- Averøy 16. mars 
- Kristiansund 17. mars (alternativ 25. mars) 
- Molde 18. mars 
- Ålesund 18. mars 
- Fræna 23. mars 

 
O-sak 0341/2008-2010 

Møteplassen 2010: 
Fredag blir samletema inkludering.  Lørdag – for tillitsvalgte: Idrett og ledelse – for trenere: 
kosthold, mental trening. 

 
O-sak 0342/2008-2010 

NNI (=Nord Norsk Idrett) og SFF (Særforbundenes interesseforum): 
I denne saken har Møre og Romsdal Idrettskrets holdt hodet kaldt og ikke latt seg rive med i 
”utspillpopulismen.”  Framover mot tinget i 2011 er det dialogen som må dyrkes. 

 
O-sak 0343/2008-2010 

Spillemidler i Møre og Romsdal: 
Oversikt oppdateres årlig, særlig med tanke på å møte media til enhver tid.  Intervju i NRK 
Møre og Romsdal om temaet 14. januar. 
 

O-sak 0344/2008-2010 
Idrettsgallaen 2010: 

I år var Møre og Romsdal Idrettskrets representert v/leder m/ektefelle. 
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Protokollside nr 084/2008-2010 
 

O-sak 0345/2008-2010 
Anleggspolitisk handlingsplan: 

Utsendt til styret 6. januar 2010. Behandlet som vedtakssak 0051/2008-2010.  Utsendt til 
idrettsråd 7. januar, til anleggsrådet 9. februar. 
 

O-sak 0346/2008-2010 
Aktivitetsmidler: 

Jamfør O-sak 318 og vedtakssak 0054/2008-2010.  Hvem kan søke og hva kan det søkes på? 
- Regionale organisasjonsledd kan søke, men også lag på vegne av fellestiltak innen 

særidretten, evt fellestiltak på tvers av særidretter, der regionale ledd ikke er 
opprettet.   

- Integreringstiltak innen vår region prioriteres, uavhengig av hvorvidt det er lag eller 
regionale ledd, når tiltaket / tiltakene er av regional karakter, dvs går ut over ordinær 
lagsaktivitet. 

 
O-sak 0347/2008-2010 

Fra trenerstige til trenerløype: 
Se denne: http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/t2.asp?p=9906&x=1&a=259815 Høring 
omkring felles rammeverk for trenerutdanningen i norsk idrett, svarfrist er 1. mars 2010. 

 
O-sak 0348/2008-2010 

Treningskontakter og ApD (aktiv på dagtid): 
Brosjyrer er utarbeidet og distribuert.  Det jobbes med kurs for treningskontakter, 
koordinering av kursinnhold, og det jobbes med en konferanse om ApD – erfaringsutveksling. 
 

O-sak 0349/2008-2010 
Idrettens verdier: 

Tema på seminaret på dagtid før ”Idrettsgallaen 2010” – innlegget som ble holdt ble 
distribuert på e-post 14. januar.  Høyskolen i Molde hadde åpen forelesning om verdistyring 
og prestasjoner den 18. januar.  Case: prosesser i Molde FK 2007, 2008, 2009 – med Stål 
Bjørkly og Kjell Jonevret som forelesere. 

 
O-sak 0350/2008-2010 

Internasjonalt seminar: 
Orgsjef deltok på internasjonalt seminar torsdag 21. januar, der framtidens olympiske 
bevegelse var tema. 
 

 O-sak 0351/2008-2010 
Pilotprosjekt i Møre og Romsdal: 

Skissa er ei utfordring som orgsjef har grepet, med tanke på å videreføre frivilligprosjektet i 
Møre og Romsdal innen to gjennomgående satsingsområder: Inkludering og kompetanse. 

 
O-sak 0352/2008-2010 

Anleggsrådet: 
Første møte i anleggsrådet blir torsdag 11. februar.  Sted: idrettssenteret. 
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Protokollside nr 085/2008-2010 
O-sak 0353/2008-2010 

Ku 06/10 – Budsjett 2010: 
 
Den årlige budsjettsaken i kulturutvalget, Møre og Romsdal fylke, ble behandlet onsdag 3. 
februar som sak 06/10.  Forslag til vedtak innebærer ei bruttobevilgning til Møre og Romsdal 
Idrettskrets tilsvarende kr 2 357 000.  50 % andel til MRIK innebærer kr 1 178 500; 20 % 
FYSAK innebærer kr 471 400; aktivitetsmidler kr 707 100.  Forslaget ble vedtatt. 
 

O-sak 0354/2008-2010 
Representasjon særkretser: 

- Møre og Romsdal Skytterkrets: Hotell Molde, lørdag 13. februar kl 12.00 -   
- Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, fredag 19. og lørdag 20. februar, Quality 

Alexandra, Molde – Per Dagfinn 
- Møre og Romsdal Friidrettskrets lørdag 6. mars, Fræna – Rune Skavnes 

 
O-sak 0355/2008-2010 

Idrettsregistreringen 2010: 
Pr 10.2.2010 kl 09.22 har vi følgende tall: 

- 477 idrettslag registrert med 93 504 medlemskap 
- 684 grupper med 72 595 aktive medlemmer 
- Idrettslag med mangler har frist til 14.2.2010 med å gi tilbakemelding - 

etterregistrering  
- Idrettskretsene følger opp manglende tilbakemeldinger perioden 14.2 – 24.2.2010 - 

etterregistrering 
- Formell medlemsundersøkelse starter etter 24.2.2010 
 

O-sak 0356/2008-2010 
Rammetilskudd fra NIF til Møre og Romsdal Idrettskrets: 

Årets rammetilskudd blir nominelt identisk med fjorårets: kr 1 914 632. 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 0048/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 10/2008-2010 
Sak 0049/2008-2010: Regnskap 2009 
Sak 0050/2008-2010: Budsjett 2010 
Sak 0051/2008-2010: Anleggspolitisk handlingsplan.  Høring 
Sak 0052/2008-2010: Årsmøterunden 2010 / Oppfølging av idrettsråd 
Sak 0053/2008-2010: Idrettskretstinget 2010.  Lovendring 
Sak 0054/2008-2010: Idrettskretstinget 2010.  Fylkestilskudd, endringsforslag  
 

Sak 0048/2008-2010 
Godkjenning av protokoll nr. 10/2008-2010: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 10/2008-2010 (4. og 5. desember 2009) godkjennes uten merknader. 
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Protokollside nr 086/2008-2010 
Sak 0049/2008-2010 

Regnskap 2009: 
 

Særskilt vedlegg. 
 
Enstemmig vedtak: 
Det fremlagte regnskap for Møre og Romsdal Idrettskrets, 2009, som balanserer med et 
overskudd stort kr 897 370,59, vedtas.  
 

Sak 0050/2008-2010 
Budsjett 2010: 

 
Særskilt vedlegg. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. MRIKs andel av fylkestilskuddet skal for 2010 være 50 %. Fokus skal rettes mot 
anlegg og fellesidrettslig kompetanse (for eksempel idrettsråd), i samsvar med 
intensjoner og vedtak i sak 65/08 og budsjettvedtak i Ku sak 6/10 i 
fylkeskulturutvalget. 

2. Fremlagte budsjett blir grunnlag for MRIKs drift og aktiviteter i 2010. 
 

Sak 0051/2008-2010 
Anleggspolitisk anleggsprogram.  Høring: 

På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle 
innflytelse i anleggspolitikken. På den bakgrunn ble det vedtatt at «NIF skal utarbeide en 
anleggspolitisk handlingsplan som skal ta utgangspunkt i anleggsbehovet definert gjennom 
særforbundene» (Idrettspolitisk dokument, kap. IV.2.2, s. 22).  
 
I dette ligger det erkjennelser av at norsk idrett, på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, har et 
potensial til å spille en enda tydeligere og mer innflytelsesrik rolle i anleggsutviklingen. Men 
for at idretten skal kunne ta en tydeligere rolle, og bli tatt tilstrekkelig på alvor i de utøvende 
offentlige organer, så er det viktig at det utarbeides en overordnet strategisk plan som er klar 
på hva som skal prioriteres i anleggspolitikken. 2. visepresident, Børre Rognlien, og 
idrettsstyremedlem, Camilla Haugsten, skal sammen med administrasjonen i høringsperioden 
jobbe videre med tanke på miljøkrav, som bør være en del av den anleggspolitiske 
handlingsplanen. 
 
Den anleggspolitiske handlingsplanen skal ha et langsiktig siktemål, og skal gjelde utover 
inneværende tingperiode (2007-2011). 
 
Vedtak i idrettsstyret desember 2009: 

”Idrettsstyret tok høringsutkastet til en anleggspolitisk handlingsplan til orientering og kom 

samtidig med noen presiseringer. Generalsekretæren sender det bearbeidede dokumentet ut 

på høring til særforbundene, idrettskretsene og idrettsrådene med høringsfrist 1.4.2010.” 
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Protokollside nr 087/2008-2010 
 
Forklaring: Uthevet kursiv og fet tekst innebærer enten  tilslutning til og forsterkning av eksisterende tekst i 
dokumentet eller markering av uenighet.  I begge tilfelle er det snakk om idrettspolitisk markering fra styret i 
Møre og Romsdal Idrettskrets hva gjelder anleggspolitikk. 
 

Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets har følgende kommentarer til dokumentet 

”Anleggspolitisk handlingsplan”: 
1. Visjon – ”Anlegg som gjør idrett for alle mulig” og hovedmål – ”NIF skal arbeide for at forholdene 

tilrettelegges for å tilfredsstille hele idrettens anleggsbehov” – tilsluttes. 
2. Norsk idrett, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, har et potensial til å spille en enda tydeligere og mer 

innflytelsesrik rolle i anleggsutviklingen.  
3. Grunnleggende premiss for anleggsutviklingen er at det er innmeldte lokale behov som i første rekke 

skal være styrende for hva som skal bygges hvor. 
4. Selv om befolkningstette områder har behov for bedre anleggsdekning, vil vi understreke at det er 

distriktene / regionene som har størst etterslep.  Den sterke sentraliseringen i Norge, som bidrar til 
forsterkning av dette problemet, er et samfunnspolitisk spørsmål.  Å styrke anleggsutbygging 
sentralt på bekostning av distriktene, kan i verste fall bidra til ytterligere sentralisering.   

5. Rammebetingelsene for realisering av interkommunale anlegg må styrkes. 
6. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten også viser et samfunnsansvar i forhold 

til miljø- og klimaspørsmål. Lokalidretten må være i stand til å ta et aktivt ansvar for egen 
miljøpåvirkning – også i forhold til anleggene som brukes.  Derfor bør norsk idrett arbeide for at alle 
nye idrettsanlegg skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende miljøkrav for å bli prioritert av idretten til 
spillemidler. 

7. Norsk idrett skal, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, arbeide for at den organiserte, frivillige barne- 
og ungdomsaktiviteten i størst mulig grad skal ha gratis tilgang til arrangementer, konkurranser og 
treninger i offentlige idrettsanlegg. Norsk idrett skal også arbeide for at den organiserte idretten er 
prioritert bruker i alle anlegg som er spillemiddelfinansierte.  

8. Til punktet kostnadskrevende anlegg ønsker vi slikt innhold: 
o NIF skal, som en direkte oppfølging av punkt IV.5 i Idrettspolitisk Dokument 2007-2011, arbeide for 

at det årlig i inneværende stortingsperiode skal øremerkes kr. 600 000 000,- til kostnadskrevende 
idrettsanlegg over statsbudsjettet. Midlene skal også kunne benyttes til nødvendig rehabilitering og 
oppgradering av eksisterende nasjonalanlegg og OL-anleggene fra 1994. Det er ikke forutsatt at disse 
midler skal brukes til å dekke driften av disse anleggene. 

o Kostnadskrevende anlegg defineres til å ha en totalkostnad på minimum kr. 150 000 000,- for å kunne 
omfattes av disse midlene. (I tillegg til nasjonalanlegg og OL-anleggene). 

o Selv om vi slutter oss til formuleringen om at finansieringen skal dekke enkeltanlegg og ikke 
anleggsparker, vil styret i Møre og Romsdal Idrettskrets understreke det positive i bygging av 
anleggssentra generelt, jamfør punktet om interkommunale anlegg.  Anleggssentra bidrar til god, 
stor og mangfoldig aktivitet og er gode og inkluderende møteplasser. 

o I avtalene om nasjonalanlegg forplikter staten seg til å bidra med et tilskudd tilsvarende 50 % av de 
totale kostnader.  Denne regelen skal gjelde også for OL anleggene. 

o Midlene skal bevilges over det ordinære statsbudsjettet, men vil fordeles gjennom det ordinære og 
eksisterende systemet med spillemidler til idrettsanlegg. Det etableres således ikke noen ny 
administrasjonsordning for fordeling av midlene. 

o Det skal ikke gis ordinære spillemidler i tillegg til denne finansieringen. 
o Det er positivt at ventetiden på å få tildelt midler til nærmiljøanlegg er langt kortere enn for 

ordinære idrettsanlegg.  Det som fungerer bra, mener vi bør forsterkes, ikke svekkes. Møre og 
Romsdal Idrettskrets vil derfor ikke være med på grep som i verste fall kan svekke finansieringen av 
nærmiljøanlegg gjennom spillemidler.  

o Om NIF lykkes med ”skal primært arbeide for at nærmiljøanlegg finansieres med andre kilder enn 
spillemidlene,” så er det positivt, men vi tar avstand fra følgende formulering i dokumentet: 
”sekundært at dagens nærmiljøanlegg ikke behandles særskilt, men går inn i vanlig ”kø” for 
tildeling av spillemidler og finansieres som ordinære idrettsanlegg med inntil 1/3 av kostnadene.”     
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Protokollside nr 088/2008-2010 
 

Sak 0052/2008-2010 
Årsmøterunden 2010 / Oppfølging av idrettsråd 2010: 

Årsmøterunden 2010 står for tur, noe som gir oss ei unik anledning til å komme i nærkontakt 
med våre organisasjonsledd.  Vi har nylig lagt bak oss et kjempearrangement som har høstet 
godord fra NIF sentralt, KS, idrettskretser og idrettsråd fra hele landet.  Dette må vi utnytte til 
å få fart på ”Kompetanseløftet.” 
 
Til nå har vi fått inn få årsmøtedatoer – herved bes det om at fadder/oppfølgingsansvar hos 
våre styremedlemmer mobiliseres – i tillegg til utsendinger og webartikler fra 
administrasjonen. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Fadderansvar for oppfølging av idrettsråd mobiliseres.  
2. Årsmøtedatoer avtales og avklares. 
3. Konsept for oppfølging på årsmøtene dreier seg om regional kompetanseutvikling, 

mobilisering til ”Møteplassen 2010”, idrettskretstinget 2010, samt oppfrisking rundt 
tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM).  

 
Sak 0053/2008-2010 

Idrettskretstinget 2010.  Lovendring: 
Særskilt vedlegg – forslag til lovendring for Møre og Romsdal Idrettskrets. 
 
Endringsforslaget gjelder § 9 – litra b og c – representasjon.  Motivering: gjøre noe aktivt med 
”det demokratiske underskuddet” som har blitt et markant problem.  Det er ønskelig at 
idrettskretstinget fylles av delegater i henhold til prinsipper for representasjon fra begge 
”linjer” i norsk idrett, som har det samme utgangspunktet: idrettslaget.  
 
Enstemmig vedtak: 
Fremlagte forslag til ny lov for Møre og Romsdal Idrettskrets fremmes som styrets forslag til 
idrettskretstinget i Møre og Romsdal, lørdag 10. april 2010. 
 

 
Sak 0054/2008-2010 

Fylkestilskudd, endringsforslag: 
 
Motiveringen for endringsforslaget er:  

- Å gjøre aktivitetstilskuddet til et reelt aktivitetstilskudd for særidrettene, uavhengig av 
hvordan de samme særidrettene velger å organisere seg. 

- Dessuten å bringe regionale kriterier i samsvar med nasjonale kriterier, jamfør 
aktivitetsmidlene for barn og ungdom som tildeles som post 3 i den årlige 
spillemiddeltildelingen. 

- Opprettholde integrering som gjennomgående satsingsområde. 
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Protokollside nr 088/2008-2010 
 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets legger fram følgende forslag om fordeling av 
fylkestilskudd, aktivitetsdelen, til idrettskretstinget i Møre og Romsdal, 10.4.2010: 

1. Særidrettsandelen av fylkestilskuddet skal fordeles til aktiviteter for 
målgruppen 6-12 år og 13-19 år, og betegnes som aktivitetstilskudd. 

2. Tilskuddet skal brukes til å stimulere trener-, leder- og klubbutvikling i Møre 
og Romsdal, i samsvar med kriteriene for nasjonal fordeling av spillemidler til 
aktivitet. 

3. Integrering skal fortsatt være et gjennomgående satsingsområde, der 
aldersgrensene er fleksible i forhold til pkt. 1. 

4. Tilskuddsmottakere er særidretter som har aktivitet i Møre og Romsdal.  
5. Særidrettenes nasjonale, regionale og lokale organisering er særidrettenes eget 

ansvar. 
6. Tilsagn om tildeling skjer på bakgrunn av søknader. Utbetaling til tiltak som 

har mottatt tilsagn, skjer fortløpende når tiltakene er gjennomført og 
rapportert. 

7. Styret i idrettskretsen vedtar rutiner for søknader og rapportering. 
8. Møre og Romsdal Idrettskrets er ansvarlig for forvaltning og rapportering 

overfor Møre og Romsdal fylke. 
 
 
 
 
 
 

Molde, 10/2-10 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


