STYREPROTOKOLL
<>
KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010
FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008.
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
Følgende adressater får tilrettelagt protokollen i sin helhet:
• STYRET MED VARAMEDLEMMER
• REVISORER OG KONTROLLKOMITÉ
• NORGES IDRETTSFORBUND
• FYLKESKULTURAVDELINGA

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 / Fax: 71 24 39 69
http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal

1

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE
Tlf: 41 90 00 31
www.nif.idrett.no/moreogromsdal/
Protokollside nr 007/2008-2010
Til stede var: Per Dagfinn Fagerli
Unni Søbstad Larsen
Rune Skavnes
Jon Åsbø
Odd Brede Langdal
Inger Johanne Vasskog
John Sverre Vik
----------------------------------------Org.sjef Rune Sjåholm
Adm.leder Geir Moholt
Plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol
MØTESTED:
MØTETID:

Rica Seilet, Molde
17.30 – 20.30, fredag; 09.00 – 13.00, lørdag

Saker på dette styremøtet:
•
•
•
•
•
•
I.

Oppfølging av idrettsråd
o Idrettsrådseminar nr 5 – i Kristiansund
Finansiering av norsk idrett
Idrett og ledelse
Møterunden 2008
Møteplassen 2008
Kunnskapsturneen 2008
SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 0021/2008-2010
Protokoll nr 0001/2008-2010 ble:
Protokollen ble sendt ut 22. mai 2008. Se vedtakssak 0006/2006-2008. frist for
tilbakemeldinger var 26. mai, samme dag som protokollen ble lagt ut på web.
O-sak 0022/2008-2010
Ting for Møre og Romsdal Volleyballkrets:
Tinget ble avviklet onsdag 11. juni. Odd Brede Langdal representerte Møre og Romsdal
Idrettskrets. Tinget maktet ikke å velge nytt styre, noe som skulle løse seg ved et oppfølgende
/ fortsettende telefonmøte…
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Protokollside nr 008/2008-2010
O-sak 0023/2008-2010
Oppstartmøte Aukra:
Onsdag 28. mai ble oppstartmøte nr 2 i Aukra avviklet. 22 deltakere fra 10 org.ledd /
institusjoner deltok.
O-sak 0024/2008-2010
HMS:
Org.sjef deltok på obligatorisk HMS kurs på Ullevål torsdag 5. juni. Tidligere i år deltok
adm.leder på HMS kurs i Ålesund.
O-sak 0025/2008-2010
Årsmøte Sunndal Idrettsråd:
Sunndal Idrettsråd hadde årsmøte torsdag 12. juni. Nyvalgt leder: Sissel Hoffsbakken Røe
O-sak 0026/2008-2010
Anleggsmøte, Sunnmøre Sør:
NHF Region Midt-Norge hadde anleggsmøte i Ulsteinvik torsdag 3. juni. Berit Kalvø
Stephansen representerte Møre og Romsdal Idrettskrets.
O-sak 0027/2008-2010
PCB armaturer:
Eidsvåg IL, v/leder Ivar Øyen har påpekt manglende konsistens mellom ulike offentlige
aktører og mellom ord og gjerning hva gjelder utfasing av armaturer inneholdende PCB. Å
ikke gi spillemidler til et slikt formål, er meningsløst, gitt statens knallharde frister og trusler.
Her kan det virke som om den ene handa ikke helt vet hva den andre gjør.
O-sak 0028/2008-2010
Idrettskretsenes rammevilkår:
Rammetilskuddet til Møre og Romsdal Idrettskrets øker fra kr 1 678 986 i 2007 til kr 1 847
002 i 2008 – en nominell økning tilsvarende kr 168 016 (10 %). For samtlige IK’er er
beløpene hhv 28, 5 mill og 31, 352 mill (økning 2,852 mill = 10 %).
O-sak 0029/2008-2010
LAM 2008:
Org.sjef sendte informasjon til idrettsrådene om rammer for 2008 første gang 27. mai. Siden
har formelle brev fra KKD og NIF kommet i posten. Årets pott er rekordhøy – fra 125 mill i
2005, 2006 og 2007 til 175,5 mill i 2008. Økningen har sin årsak i overgangsmidlene (jamfør
Frivillighetsmeldinga) – idrettens kompensasjon for bortfall av automatinntekter.
O-sak 0030/2008-2010
Idrettsrådseminar i Ålesund og Omegn:
Vellykket seminar, med god oppslutning – se rapport:
http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/t2.asp?p=70714
O-sak 0031/2008-2010
Årsmøterunden 2008:
Den årlige oppsummeringen fra årsmøter i idrettsråd ble sendt ut og gjort tilgjengelig på web
30. mai – oppslutning, samfunnsregnskap, kommunale bevilgninger og andre data fra
kommunene i Møre og Romsdal. Et velegnet, lokalt idrettspolitisk verktøy.
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Protokollside nr 009/2008-2010
O-sak 0032/2008-2010
Likestillingsprisen 2008:
Etter ei intern høring har org.sjef besluttet å nominere Møre og Romsdal Idrettskrets – også i
år.
O-sak 0033/2008-2010
Saksbehandlerseminar organisasjon og lov:
Årlig seminar, som i år ble avviklet i Bergen tirsdag 17. og onsdag 18. juni.
O-sak 0034/2008-2010
Hallfordelingsmøte:
Hallfordelingsmøtet ble i år arrangert onsdag 4. juni – samordning av idrettsarrangement i
Møre og Romsdal mellom særidretter og halleiere – og – ikke minst – utnytting av
hallkapasitet.
O-sak 0035/2008-2010
Årsmøte i Volda Idrettsråd:
Årsmøtet i Volda Idrettsråd for 2008 er besluttet avholdt 3. mars 2009. Volda IR v/leder har
uttrykt ønske om toårige årsmøteperioder, noe loven ikke gir anledning til.
O-sak 0036/2008-2010
Ledermøtet 2008:
Leder og org.sjef representerte MRIK under ledermøtet i Oslo fredag 6. og lørdag 7. juni
2008. Også Jostein O. Mo var til stede – som representant for idrettsrådsutvalget og
lovutvalget.
OL-vedtaket er et eksempel på ”upresishetens kunst” – hvordan forene motstridende aktører
og interesser…? Det er interessant å følge med i aktørenes tolkning av vedtaket og – ikke
minst – idrettsstyrets / presidentskapets håndtering av saken fremover mot endelig avklaring
av statsgarantien…
O-sak 0037/2008-2010
Lokale aktivitetsmidler (LAM):
Til nå er 10 kommuner / idrettsråd ferdig med sine lokale fordelinger. MRIK har
kvalitetssikret 5 og selv foretatt fordelingen i 5 av disse. (kommuner uten idrettsråd er MRIKs
ansvar.
O-sak 0038/2008-2010
Rapport og foredrag fra idrettsrådseminar i Ålesund:
Rapport og foredrag ble sendt til deltakerne 11. juni – dagen etter seminaret.
O-sak 0039/2008-2010
Politiattest:
Forslag til veileder for ”innhenting og håndtering av politiattester for frivillige
organisasjoner” foreligger og ble omdelt under ledermøtet. Idrettsstyret har som kjent med
hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 2 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1.
januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
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Protokollside nr 010/2008-2010
utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og
personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.
O-sak 0040/2008-2010
IK ledermøte andre halvår:
IK ledermøtet andre halvår kommer til å foregå i Fredrikstad 26.-28. september. Det er ikke
usannsynlig at OL 2018 vil komme opp i en eller annen form også der. I tillegg vil
kompetanseutvikling og idrettsanlegg være sannsynlige tema.
O-sak 0041/2008-2010
Idrett og ledelse:
Prosjektet Idrett og ledelse hadde instruktørsamling i Trondheim 13.-15. juni. Møre og
Romsdal Idrettskrets var representert med 5 personer og hadde på forhånd vært sentral i
utarbeidelse av tre av fem moduler.
O-sak 0042/2008-2010
Kulturmomsutvalget. Høringsuttale:
Samlet høringsuttale fra NIF, vedlagt forslag fra noen idrettskretser (5) og noen særforbund
(2), ble oversendt Finansdepartementet 30. juni. Jamfør e-post datert 30. juni
O-sak 0043/2008-2010
Møterunden 2008:
Idédugnad ble gjennomført onsdag 18. juni. Mrfylkes del vil inneholde den sedvanlige V
0732 (retningslinjer for utfylling av spillemiddelsøknader) og nytt av året: elektronisk
søkesystem. MRIKs del vil i vesentlig grad være prosesspreget, der målet er å legge
premisser for en ny sak i kulturutvalget som omhandler ”Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal –
retningslinjer for prioritering av spillemidler.” Informasjon lagt ut på web 4. juli, sendt til
organisasjonsledd 11. august, med oppfølginger og pressemeldinger på web og i media for
øvrig.
O-sak 0044/2008-2010
Endringer i staben:
Tore Birkeland har takket ja til tilbud om jobb som idrettskonsulent i Molde kommune. Hans
siste arbeidsdag ved Idrettssenteret i Molde blir fredag 11. juli. Avslutningen ble markert
fredag 27. juni med lunch og gaveoverrekkelser fra staben og Møre og Romsdal Idrettskrets.
Det blir ei stor utfordring å erstatte Tores kompetanse, men det viktigste er å vite at
kompetansen hans vil komme lokalidretten i Molde til gode og at våre relasjoner vil bli dyrket
også i fremtida, men i andre roller.
O-sak 0045/2008-2010
Ny medarbeider:
Å rekruttere nye medarbeidere er prosessarbeid over tid. Gode relasjoner, nettverksbygging
og dyrking av partnerskap letter arbeidet i betydelig grad, samtidig som en slik arbeidsform
gir god kvalitetssikring i forhold til å rekruttere ”riktig.” Bjørn Olav Søndrol ble presentert
under styremøtet.
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Protokollside nr 011/2008-2010
O-sak 0046/2008-2010
Kunnskapsturneen 2008:
Det jobbes ufortrødent med denne, som altså avvikles i Ålesund, Rica Parken, torsdag 6.
november 2008. Programmet er ikke spikret, men inkludering vil være den store overskrifta,
der blant annet Cato Zahl Pedersen vil være trekkplaster, sammen med lokale idrettslag og
andre. Vår oppgave blir å mobilisere til ”en åpen og inkluderende idrett.”
O-sak 0047/2008-2010
Overgangsmidlene 2009:
Jamfør vedtakssak 0008/2008-2010. Høringsfristen er satt til 15.8.2008, hvilket er en
provokasjon, jamfør e-post datert 26. juni. For øvrig henvises til saken. Orgsjef har forlangt
høringsfristen utsatt til 15.09.08. Initiativet har medført at høringsfristen har blitt forlenget til
31.08.08.
O-sak 0048/2008-2010
Arbeidsgruppe idrettsråd:
Org.sjef skal delta i arbeidsgruppe for oppfølging av idrettsråd nasjonalt. Kompetanseløft for
idrettsråd er sentral del av IPD (Idrettspolitisk dokument). Gruppen skal jobbe parallelt med
og i samarbeid med det nasjonale idrettsrådsutvalget.
O-sak 0049/2008-2010
Møteplassen 2008:
Fredag 3. og lørdag 4. oktober er spikret. Utfyllende opplysninger ble gitt under møtet.
Målgrupper, form og innhold har etter hvert blitt institusjonalisert. Detaljer hva gjelder
foredragsholdere er fortsatt under arbeid.
II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 0006/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 1/2008-2010.
Sak 0007/2008-2010: Regnskapsrapport 2008 og budsjettkorreksjon 2008
Sak 0008/2008-2010: Overgangsmidlene 2009 – prinsipper, innretning og fordeling
Sak 0009/2008-2010: Oppfølging av idrettsråd
Sak 0010/2008-2010: Idrettskretstinget 2010. Fastsettelse av sted og dato.
Sak 0011/2008-2010: Utnevning av leder i anleggsrådet.
Sak 0006/2008-2010
Godkjenning av protokoll nr. 1/2008-2010:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 1/2008-2010 (21. mai 2008) godkjennes uten merknader.
Sak 0007/2008-2010
Regnskapsrapport 2008 og budsjettkorreksjon 2009:
Regnskapsrapport fram til 07.08.08, oppbygd med kolonnevis oppstilling av regnskap og
budsjett 2007 / 2008 for sammenligningen skyld, samt regnskapsmessige prinsipper og
oppbygging, ble gjennomgått av adm.leder og drøftet under styrets behandling av saken.
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Protokollside nr 012/2008-2010
Enstemmig vedtak:
1. Regnskapsrapport pr 07.08.08 godkjennes.
2. Budsjettkorreksjon 2008 godkjennes.
Sak 0008/2008-2010
Overgangsmidlene 2009 – prinsipper, innretning og fordeling:
Under tilsvarende styremøte høsten 2007, i vedtakssak 0048/2006-2008, ble det fattet
følgende vedtak:
Overgangsordningen for 2008: Idrettens andel av ”Overgangsmilliarden”
Møre og Romsdal Idrettskrets har, i uke 36 og 37 2007, gjennomført møter med >100 tillitsvalgte fra idretten i
Møre og Romsdal – fra særkretser, idrettsråd og idrettslag.
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets, samlet til styremøte onsdag 19. september 2007, slutter seg til de
synspunkter som kom fram under ”Møterunden 2007.”
Når det gjelder den konkrete anvendelsen av disse midlene, for overgangsåret 2008, understrekes følgende
innretning og fordeling:
Midlene tilføres i sin helhet LAM-ordningen.
Begrunnelse:
•

LAM-ordningen har vært en stor suksess. Den har bidratt til vitalisering av idrettsrådene, til at
idrettsrådene har blitt "Sterke saker" (jamfør MRIKs strategiplan), og til å støtte opp om det som er
kjernen i Den Norske Idrettsmodellen: Idrettslaget og frivilligheten som organisasjonsverdi. Midlene
gjennom denne ordningen går til idrettslagene i sin helhet, til målgruppene barn og ungdom, i tråd med
det som alltid har vært intensjonen med lotteriinntekter.

•

Av de 168 millionene tilføres 125 millioner uten andre bindinger enn de som allerede ligger i
retningslinjene for LAM. (En dobling av årets pott: 125 millioner kroner). Gode lokale prosesser er
fortsatt en nødvendig forutsetning for fornuftig og rettferdig fordeling av midler der aktiviteten skjer – i
det lokale idrettslaget.

•

De gjenstående 43 millionene skal også fordeles gjennom LAM-ordningen, det vil si idrettsrådene, men
innretningen skal være slik:
o

Midlene skal målrettes / spisses i form av et aktivitetstilskudd for å kunne legge til rette for
unge, ambisiøse utøvere som har forutsetninger og vilje til å kunne satse på en fremtidig
toppidrettskarriere, så vel som en fremtidig trener-, leder- eller dommerkarriere innenfor
idretten. Det er fullt mulig å målrette ei slik satsing gjennom LAM-ordningen, for å sikre at
pengene brukes på idrettslagsnivået.

o

Ovenfornevnte gruppe har hatt en tendens til å falle mellom to stoler. Nå har idretten en enorm
mulighet til å gjøre noe som monner for denne viktige ressursen i norsk idrett.

o

Det forutsettes at den målrettede satsingen mot ungdom som her er foreskrevet, innarbeides i
retningslinjene for LAM-ordningen for 2008.

I tillegg tilføyes følgende momenter:
 Prinsipper og kriterier som gjaldt høsten 2007 er relevante også høsten 2008.
 Generalsekretær og idrettspresident viderefører vedtatt fordeling for 2008. Med tanke
på innspill fra våre tillitsvalgte høsten 2007 vil det være relevant å foreslå ytterligere
økning av LAM potten.
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Protokollside nr 013/2008-2010
 50 millioner kr til anlegg anses som et godt signal. For øvrig anses utlegningene i
brevet fornuftige og grundige, til tross for noen språklige "spagater"
 Høringsfrist er forlangt forlenget til 15.09.08. Høringen er formidlet til idrettsrådene,
med mulighet for innspill. Gjennom idrettsråd involveres også fleridrettslagene. Etter
innspill fra blant annet undertegnede er høringsfristen nå satt til 31.08.08.
Under behandling av denne saken foretok org.sjef en total gjennomgang av finansieringen av
norsk idrett som omfatter følgende områder:
 Dokumentert ressursallokering perioden 2001-2007
 Hovedfordelingen 2008 – spillemidler til idrettsformål, forvaltet av KKD, vedtatt i
statsråd 25.04.08
 Overgangsmidler 2008 (168 millioner kroner)
 Overgangsmidler og spillemidler 2008 (1 418 millioner kroner)
 Overgangsmidler 2009 (GS forslag / alternativt forslag til innretning fra MRIK)
1. Styrking av LAM forutsetter reduksjon av andre poster, noe forslag til vedtak
legger opp til
2. En slik innretning vil være konsistent i forhold til MRIKs innspill til
idrettsstyret inneværende og foregående perioder
Se for øvrig O-sak 0047 og e-post datert 26. juni.
Enstemmig vedtak:
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker følgende innretning til fordeling av
overgangsmidlene for 2009:
 Idrettsanlegg styrkes med 50 millioner kroner
 LAM styrkes med 100 millioner kroner
 NIF sentralt og regionalt styrkes med 20,5 millioner kroner
 Grunnstøtte til særforbund styrkes med 42,5 millioner kroner
 Aktivitetsmidler til barn og ungdom styrkes med 70 millioner kroner
 Toppidretten styrkes med 10 millioner kroner
 Andre innsatsområder styrkes med 15 millioner kroner
Sak 0009/2008-2010
Oppfølging av idrettsråd:
I sak 0005/2008-2010 ble det gjort slikt vedtak:
Enstemmig vedtak:
1. Styre og administrasjon i Møre og Romsdal Idrettskrets anser oppfølging av idrettsråd
som MRIKs viktigste oppgave i tingperioden 2008-2010.
2. Styre og administrasjon viderefører ordningen med fadderansvar og sonevis
oppfølging av idrettsrådene.
3. Sonevise team innarbeides som arbeidsmåte i henhold til dokumentet ”Fadderansvar
idrettsråd 2008-2010”, datert 07.05.08, med ref.nr. 221 759v1.
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Protokollside nr 014/2008-2010
Status nå er at 4 idrettsrådseminar er gjennomført siste året. Et femte seminar planlegges i
Kristiansund i løpet av høsten. Idrettsråd som ikke benyttet anledningen i løpet av sommer og
høst 2007 og vinter / vår / sommer 2008 får slik en ny sjanse – tidfestet til andre halvår 2008.
Når det gjelder årsmøter, så er status slik:
a. Gjenstående årsmøter er Sande og Herøy
b. Volda har vedtatt å avvikle årsmøte for 2008 01.03.09.
Administrasjonen vurderer tiltak i region Sunnmøre Sør. Respekt for ”årsmøteinstitusjonen”
må gjenreises.
Enstemmig vedtak:
1. Seminar i Kristiansund følges opp i løpet av andre halvår 2008.
2. Samling av idrettsråd i region Sunnmøre Sør i løpet av andre halvår 2008 vurderes.
Sak 0010/2008-2010
Idrettskretstinget 2010. Fastsettelse av sted og dato:
Enstemmig vedtak:
Neste idrettskretsting i Møre og Romsdal avvikles lørdag 10. april 2010 på Rica Seilet i
Molde.
Sak 0011/2008-2010
Utnevning av leder i anleggsrådet:
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets utnevner Per Dagfinn Fagerli som leder av
anleggsrådet perioden 2008-2010.

Molde, 24/8-08

Rune Sjåholm.
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