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STYREPROTOKOLL 
<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 3/2008-2010 
TORSDAG 23. OKTOBER 2008. 
STED: IDRETTSSENTERET, 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  
   http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal   
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MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE 
Tlf: 41 90 00 31 
www.nif.idrett.no/moreogromsdal/ 
 
Protokollside nr 015/2008-2010 
 
Til stede var: Per Dagfinn Fagerli 
  Unni Søbstad Larsen 

Jon Åsbø 
Berit Kalvø Stephansen 
Ivar Øyen 

----------------------------------------- 
Org.sjef Rune Sjåholm 
Adm.leder Geir Moholt 
 

MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 
MØTETID: Torsdag 23. oktober kl 16.45 – 19.30.  

Saker på dette styremøtet: 

• Oppfølging av idrettsråd 
o Idrettsrådseminar nr 5 – i Kristiansund 

• ”Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal.”  
• Idrett og ledelse 
• Møterunden 2008 - evaluering 
• Møteplassen 2008 - evaluering 
• Kunnskapsturneen 2008 – vår rolle 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

 
O-sak 0050/2008-2010 

Møterunden 2008: 
Oppslutning: 

• 176 deltakere på 8 møter 
– MRfylke – 27 
– MRIK – 24  
– Kommuner / representanter – 26 / 35 
– Særkretser / regioner – 6 / 6 
– Idrettsråd – 14 / 16 
– Idrettslag – 42 / 64 
– FNF – 1  
– Høyskole – 1 
– Ålesund og Omegn Friluftsråd – 2  

 
O-sak 0051/2008-2010 

Spillpolitikk: 
NIF sentralt / org.sjefer hadde et samordnet utspill mot media om norsk spillpolitikk i slutten 
av august.  Sentralt budskap: lojalitet mot egne vedtak og solidarisk opptreden utad.  
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Protokollside nr 016/2008-2010 
 

O-sak 0052/2008-2010 
Høring, overgangsmidlene 2009: 

Idrettsstyret (IS) hadde informasjonsmøte 23. september, som ble fulgt opp med nytt møte 
med særforbund og idrettskretser 30. september.  IS og MRIK, samt mange andre IK’er er 
helt klart på nett, i form av konstruktive dialoger og gode innspill.  Jamfør styresak 
0008/2008-2010. 
 

O-sak 0053/2008-2010 
Kunnskapsturneen 2008: 

Her skjer det mye – både Cato Zahl Pedersen og Tove Paule har falt ut.  Etter dette har det 
blitt jobba med Johan Olav Koss, Andreas Torkildsen, Gro Hammerseng, Frode Kyvåg.  Er 
det tilfeldig at det er Møre og Romsdal som ”rammes” av forfallene…?  Frode Kyvåg 
kommer.  Vi stiller med buss, som vi må klare å fylle opp underveis – Elnesvågen, Molde, 
Vestnes, Sjøholt, Dragsundet.  Mobilisering fra og med uke 43. 
 

O-sak 0054/2008-2010 
Håndballforum, NHF Region Midt: 

Orgsjef deltok på forumet fredag 29. august med innlegg om pengestrømmer / finansiering / 
overgangsmidler og ikke minst: idrett og ledelse. > 60 deltaker fra håndballmiljøet i Møre og 
Romsdal. 
 

O-sak 0055/2008-2010 
Møterunden 2008, rapport: 

Rapporten, som har overskriften ”Handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal”, 
ble lagt ut på web, samt sendt ut til org.ledd 4. september 2008.  Se styresak 0012. 
 

O-sak 0056/2008-2010 
Lønnsoppgjøret 2008: 

Orgsjef sendte forslag til lønnsjustering for MRIKs medarbeidere (som org.sjef er 
arbeidsleder for) 7. september. 
 

O-sak 0057/2008-2010 
Landsturnering håndball: 

Den årlige landsturneringa for utviklingshemmede skal i 2009 avvikles i Ålesund, i 
september.  Turneringa er i regi av Norges Håndballforbund, som ønsker delaktighet fra Møre 
og Romsdal Idrettskrets i den komiteen som er under etablering.  Berit Kalvø Stephansen er 
MRIKs representant. 
 

O-sak 0058/2008-2010 
Nasjonal konferanse for folkehelse: 

Denne ble i år avviklet i Molde, Rica Seilet, med 370 deltakere.  Møre og Romsdal 
Idrettskrets var representert v/orgsjef og plan og utviklingsleder, der vi blant annet hadde 
ansvar for en seksjon med tema planprosesser og involvering.  Hovedtema under konferansen 
var ”folkehelse i kommuneplan.” 
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Protokollside nr 017/2008-2010 
 

O-sak 0059/2008-2010 
Idrettskretsledersamling (IKS) i Fredrikstad: 

Høstens ledermøte for idrettskretsene foregikk i Fredrikstad 26., 27. og 28. september.  
Overgangsmidler, etterslep, spillemidler, idrettsrådsatsing, status IPD (Idrettspolitisk 
Dokument) og OL 2018 var hovedsaker på samlinga, der blant annet konklusjoner fra den 
omfattende anleggsundersøkelsen i regi av Akershus IK ble belyst.  Møre og Romsdal 
Idrettskrets var representert v/leder og orgsjef. 
 

O-sak 0060/2008-2010 
Møteplassen 2008: 

”Møteplassen” foregikk i år fredag 3. og lørdag 4. oktober.  Oppslutningen var god fra 
ungdomstrenere og tillitsvalgte, men dårligere enn vanlig fra barneidrettstrenere / -
instruktører.  Totalt: 80 påmeldte.  God oppslutning fra styret. 
 

O-sak 0061/2008-2010 
Idrett og ledelse: 

Under tillitsvalgtdelen på ”Møteplassen 2008” var dette hovedtema.  Trinn 2 er fortsatt i 
støpeskjeen, der behovet for utvikling og kvalitetssikring er påkrevet.  Orgsjefmøte 21. 
oktober, på Gardermoen, tar tak i dette, der modulene som idrettskretsene har ansvar for vil 
bli gjenstand for gjennomgang.  I Møre og Romsdal har vi utarbeidd følgende moduler: 
Idrettens rammebetingelser; organisasjon og lov; anlegg generelt. 
 

O-sak 0062/2008-2010 
Idrettens styrelederskole: 

Første pulje i denne nyvinningen blir kurset 1. og 2. oktober.  Vår leder kommer sterkere 
tilbake i neste omgang.  Målgruppe er presidenter i særforbund og ledere i idrettskretser.  
 

O-sak 0063/2008-2010 
Idrettsrådskonferansen 2009: 

Det skjer i Molde høsten 2009, nærmere bestemt 13. – 15. november, i Molde.  Merk dato 
allerede – da blir vi vertskap for idrettsrådene i Norge.  Forventningene er allerede skrudd 
høyt – her må vi levere!   Komité er etablert og har allerede hatt sitt første møte. 
 

O-sak 0064/2008-2010 
Oppfølging av idrettsråd: 

Informasjonsskriv ble sendt ut til samtlige idrettsråd 16. september.  Tema: manglende 
årsmøterapportering (Herøy, Sande) samt påminnelse om LAM (fortsatt gjenstår 17 
idrettsråd).  Utsendelsen ble gjentatt i uke 40. 
 

O-sak 0065/2008-2010 
Informasjonsmøte, Ullevål: 

23. september ble det avholdt informasjonsmøte på Ullevål, i regi av idrettsstyret.  Tema var 
Youth Olympic Games; OL 2018; overgangsmidler; stortings- og sametingsvalg 2009; 
politiattest.  Plan og utviklingsleder var til stede på møtet. 
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Protokollside nr 018/2008-2010 

 
O-sak 0066/2008-2010 

Motivasjonskurs, Gjemnes: 
Som oppfølging av tiltak i planprosess ble det avviklet motivasjonskurs i Gjemneshallen 
torsdag 9. oktober.  Per Øyvind Torvik, landslagstrener, holdt foredrag og ledet / instruerte på 
aktivitetssamling.  
 

O-sak 0067/2008-2010 
Kompetanseløft for idrettsråd: 

Nedsatt arbeidsgruppe, der org.sjef deltar, hadde sitt andre møte tirsdag 7. oktober, på Ullevål.  
Fulgt opp på orgsjefmøte, Gardermoen, tirsdag 21. oktober. 
 

O-sak 0068/2008-2010 
Utdanningsprogram for yngre ledere i idretten (DRIV): 

Første samling i dette programmet er avviklet.  Vi er faddere for Vegard Eikrem, som har hatt 
verv innen Sunnmøre Fotballkrets, men som selv har valgt MRIK som faddere.  I løpet av 
programmet skal Vegard skrive ei oppgave, som vi gir innspill til. 
 

O-sak 0069/2008-2010 
Fylkeskulturkonferansen 2008: 

Tidspunkt: 21. og 22. oktober 2008.  Sted: Rica Parken, Ålesund.  Hovedtema var ny 
fylkesplan og handlingsprogram for kultur i Møre og Romsdal.  Kultur ser ut til å bli en av tre 
hovedsøyler i den nye fylkesplanen, som skal vedtas endelig av fylkestinget i desember.  
Møre og Romsdal Idrettskrets var representert ved adm.leder Geir Moholt. 
 

O-sak 0070/2008-2010 
Oppfølging av Sande og Herøy idrettsråd: 

Sande idrettsråd har hatt årsmøte. Referat / protokoll vil bli ettersendt.  Herøy idrettsråd 
avvikler sitt årsmøte i uke 44… 
 

O-sak 0071/2008-2010 
Arbeidsgruppe fram mot valget 2009: 

Nestleder er spilt inn som kandidat i denne viktige arbeidsgruppa.  Odd Roar Thorsen skal 
lede gruppa, som skal arbeide med strategier og krav i forhold til de politiske partiene foran 
neste stortingsvalg. 
 

O-sak 0072/2008-2010 
Studentutplassering i idrettsorganisasjonen: 

Høyskolen i Molde, Sport Management studiet, har planer om studentutplassering kombinert 
med BA-oppgave (bachelor).  Vi er ikke avvisende, men må vite mer om omfang i forhold til 
mulighet for god oppfølging.  Kost / nytte og relevans må gjelde for begge parter. 
 

O-sak 0073/2008-2010 
Anleggsrådet og ”handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal”: 

Leder for seksjon fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylke, vil koble anleggsrådet opp mot 
fremtidig sak i kulturutvalget.  Det har han gjort ved å sende ut org.sjefs rapport fra 
”Møterunden 2008” og bedt om innspill fra enkeltmedlemmer i rådet. 
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Protokollside nr 019/2008-2010 
 

O-sak 0074/2008-2010 
OL 2018: 

Medietrykket har vært stort i forkant av idrettsstyremøtet mandag 6. oktober.  Leder ble 
intervjuet av NRK Møre og Romsdal i uke 40, orgsjef ble intervjuet i leders fravær av samme 
medium mandag 6. oktober, etter idrettsstyrets pressekonferanse.  Leders og orgsjefs budskap 
var konsistent og omforent.  Vi snakker med hverandre… 
   

 O-sak 0075/2008-2010 
Styremøte nr 3, endring av dag: 

Grunnet kollisjoner ble styremøte nr 3 utsatt med en dag, fra onsdag 22. oktober til torsdag 
23. oktober. 
 

O-sak 0076/2008-2010 
Spillemidler til utstyr: 

Vi er nå i gang med ny runde med spillemidler til utstyr.  Søknadsfrist: 24. november: Pott: 
19,6 mill. Søknadsperiode: 29. sept – 24. nov. 
 

O-sak 0077/2008-2010 
Politiattest: 

Implementering fra 1/1-09.  Omfattende arbeid og forpliktelser, der vi kommer til å bli berørt. 
Vedtaket er fattet, implementering gjenstår – nå handler det om å gjøre dette til noe positivt.  
Tema på møteplassen lørdag 4. oktober. 
 

O-sak 0078/2008-2010 
Frivilligprisen 2008: 

Orgsjef har bidratt til ”coaching” rundt nominering i Møre og Romsdal.  Innstillingen ble 
offentliggjort i uke 43, der Øystein Folden ble Møre og Romsdal sin kandidat. 
 

O-sak 0079/2008-2010 
H.M. kongens fortjenestemedalje: 

Molde kommune har innstilt Hilmar Windstad.  I den forbindelse har de bedt NIF om uttale, 
som igjen har kontaktet oss.  Org.sjef har tatt nomineringen til etterretning og har ikke 
registrert noen initiativ fra idretten i Møre og Romsdal om å forfølge / forsterke ei slik 
nominering… 

O-sak 0080/2008-2010 
Representasjon jubileum i idrettslag: 

Todalen idrettslag har jubileum lørdag 25. oktober; Ulvungen Idrettslag har jubileum lørdag 
8. november, Sæbø IL 15. november.  De to førstnevnte feirer 100 år, sistnevnte 75 år.  Unni 
Søbstad Larsen representerer i Todalen IL, Rune Skavnes i Ulvungen IL, Berit Kalvø 
Stephansen i Sæbø IL. 
 

O-sak 0081/2008-2010 
Idrettens dag i kommunestyret, m.m.: 

Idrettens dag i Aure kommunestyre onsdag 22. oktober.  Idrettens dag i Rauma tirsdag 18. 
november.  Idrettens dag i Halsa lørdag 1. november (en slags idrettsgalla, ikke 
kommunestyremøte, der tema kommer til å kretse mer mot ”Idrett og ledelse”).  
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Protokollside nr 020/2008-2010 
 

O-sak 0082/2008-2010 
”Idrett og ledelse”: 

Lørdag 1. november skal MRIK kjøre Idrett og ledelse for fektemiljøet i Møre og Romsdal, 
samme dag som idrettsrådet i Halsa kjører sitt opplegg. 
 

O-sak 0083/2008-2010 
Pilotfylke klubbutvikling? 

NIF-klubbutvikling ønsker å gi et ekstra tilbud til noen få særforbund (9) og idrettskretser (3) 
for å få økt volum på start- og oppfølgingsmøter.  Møre og Romsdal Idrettskrets bør være en 
soleklar kandidat til å bli en av tre utvalgte idrettskretser, og vil derfor sende inn en søknad. 
 

O-sak 0084/2008-2010 
Oppfølging av idrettsråd: 

Opprinnelig vedtakssak 0013 i innkalling ble omgjort til orienteringssak:   
Oppfølging av idrettsråd er en gjenganger på kretsens agenda, styremøter inklusive.  Siden 
siste styremøte har administrasjonen vært i kontakt med Herøy og Sande Idrettsråd, med tanke 
på årsmøteavklaring og årsmøteoppfølging, fulgt opp øvrige idrettsråd med informasjonsskriv 
nr 2/2008, avtalt det femte idrettsrådseminaret i Kristiansund (29. oktober) og gjennomført 
”Møteplassen 2008” med god oppslutning fra tillitsvalgte.  Idrettens dag i Aure, Halsa 
(gjennomført) og Rauma er avtalt. 
 
I tillegg deltar orgsjef i nasjonal arbeidsgruppe som skal bidra til kompetanseløft for 
idrettsrådene i tingperioden (2007-2011) og initiert etablering av arbeidsgruppe med tanke på 
landskonferansen for idrettsråd i Molde, 13.-15. november 2009.  Begge deler er nasjonale 
løft for idrettsrådene, der idrettskretsene omsider er tiltenkt sentrale, operative roller.  
Landskonferansen vil være ei ypperlig anledning til å legge fram den samarbeidsmodellen vi 
har utviklet i Møre og Romsdal, regionalt og lokalt. 
 
Når det gjelder region Søre Sunnmøre, så vurderer vi fortsatt særskilte tiltak, for eksempel 
”startmøte.”  Det som er utfordringa, er å skape initiativ nedenfra.  Top-down blir sjelden 
vellykket.  Hvordan får vi det til? 
 
Formalkravene gjelder.  Årsmøteinstitusjonen må respekteres.  Skjer ikke det, må vi bruke 
loven og sette aktuelle idrettsråd under administrasjon, noe vi både håper og regner med å 
unngå. 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 0010/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 2/2008-2010. 
Sak 0011/2008-2010: Handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal  
Sak 0012/2008-2010: Tilslutning til NIFs konsernkontoordning 
Sak 0013/2008-2010: OL 2018.  Legalitetsklage.  
 

Sak 0010/2008-2010 
Godkjenning av protokoll nr. 2/2008-2010: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 2/2008-2010 (22. og 23. august 2008) godkjennes uten merknader. 
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Protokollside nr 021/2008-2010 
 

Sak 0011/2008-2010 
Handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal: 

Møterunden 2008 involverte 176 fremmøtte (brutto) – 27 fra Møre og Romsdal fylke; 24 fra 
Møre og Romsdal Idrettskrets; 35 fra 26 kommuner; 6 fra 6 særkretser/regioner; 16 fra 14 
idrettsråd; 64 fra 42 idrettslag; 2 fra friluftslivsorganisasjonene; 1 fra høyskolemiljøet; 2 
andre.  Møterunden i år var en prosess, der vi blant annet målte ”formkurven” i Møre og 
Romsdal – for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, fordi kulturutvalget skal behandle ”sak for 
videre arbeid med fysisk aktivitet i Møre og Romsdal” (Se vedlegg – rapport, som er innspill i 
seg selv, usystematisert).  Herværende sak handler om systematisering av rapport og 
konkludere / konkretisere i form av forslag til vedtak. 
 
”Formkurven” til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, ser slik ut iht årets møterunde: 
Tabell 1: 

 Kompet. Rekrutt Frivilligh. Anleggsd. Rammev Mangfold Friluftsl. Tilg spm 

+ 6 7 31 14 2 23 65 0 

- 28 22 20 25 13 19 11 16 

 
Om vi måler formkurven iht den organiserte idretten, ser den slik ut om vi spør de 35 
tillitsvalgte som var til stede under ”startmøtet” på ”Møteplassen 2008”, lørdag 4. oktober: 
Tabell 2: 

 Aktivitetstilb. Org og ledelse Trenere Dommere Anleggsd. 
God form 22 9 3 0 9 

Dårlig form 1 5 11 4 12 
 
Friluftsliv, frivillighet og mangfold ses som ressurs, som klare plussområder hva gjelder 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  Når det gjelder den organiserte idretten, så er det 
aktivitetstilbudet og organisasjon og ledelse som ses som ressurs / plussområder. 
 
Kompetanse, rekruttering, anleggsdekning, rammevilkår og tilgang på spillemidler ses som 
minusområder / kan forbedres / dårlig form i stort (idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet), mens 
trenere og dommere ses som klare minusområder / kan forbedres / er i dårlig form innen den 
organiserte idretten. 
 
Innen fokusområdene/arbeidsområdene kompetanse og rekruttering (møterunden, tabell 1), 
trenere og dommere (møteplassen, tabell 2) finner vi logiske sammenhenger: 

• Gode trenere og dommere forutsetter kontinuerlig kompetanseutvikling 
• Gode trenere og dommere forutsetter kontinuerlig rekruttering 

 
Tilsvarende kan vi trekke logiske slutninger mellom områdene anleggsdekning, tilgang på 
spillemidler og rammevilkår: 

• For liten tilgang på spillemidler gir dårlig anleggsdekning og dårlige rammevilkår 
 
 På plussida kan vi se sammenhengen mellom mangfold og aktivitetstilbud 

• Stort mangfold gir et godt aktivitetstilbud 
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Protokollside nr 021/2008-2010 
 
Møre og Romsdal Idrettskrets’ visjon er ”mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig – en 
åpen og inkluderende idrett”.  Visjonen dekker et godt, organisert idrettstilbud, omfattende 
egenorganisert aktivitet og er rikt friluftsliv.  For å få til det, er vi avhengig av et godt samspill 
mellom offentlig og frivillig sektor og markedet.  Vi må bygge gode møteplasser og 
samhandlingsarenaer og vi må skape gode samarbeidsmodeller og –løsninger, der vi forsterker 
det som fungerer bra, samtidig som at vi gjør noe med det som ikke fungerer.  Vi bruker med 
andre ord godfotteorien. 

 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets vil påpeke følgende som viktige element i et 
”handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal”: 

• Fortsatt utbygging av partnerskap og nettverkspleie mellom offentlig og frivillig 
sektor regionalt og lokalt. 

• Fortsatt satsing på og prioritering av lokale planprosesser.   
• Oppfølging av idrettens lokale prioritering vil gi større forutsigbarhet og styrke lokale 

planers betydning. 
• Mest mulig spillemidler til Møre og Romsdal, basert på stor, kvalitativ og offensiv 

søknadsaktivitet med utgangspunkt i lokal aktivitet og lokale behov.  
• Press mot nasjonale myndigheter for bruk av statsbudsjettet til å realisere kostbare 

nasjonalanlegg og folkehelseanlegg. 
• Fortsatt press mot nasjonale myndigheter for en momsreform som i det minste gir 

momsfritak for idrettsanlegg. 
• Lojalitet og oppslutning om Norsk Tipping som redskap for utbygging av 

idrettsanlegg og anlegg til friluftslivsformål. 
• Balanse mellom små og store anlegg / ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. 
• Opprettholde og utvide nåværende nærmiljøordning, der både ordinære 

nærmiljøanlegg og forenkla ordning inngår. 
• Mangfold i aktivitetstilbudet / aktivitetstilbudene – i dybde og i bredde. 

 
Sak 0012/2008-2010 

Tilslutning til NIFs konsernkontoordning: 
Konsernkontoordningen er en internbank i idretten med gode rentebetingelser.  Pr. 10.09.08 er 
de slik: 

• Driftskonto 6,75 % 
• Særvilkår 7,75 % 
• Kassakreditt (kortsiktig lån) 7 % 

 
Idrettskretser som er tilsluttet ordningen, har kun gode erfaringer – den gir bedre rente enn 
bankene og er derfor gunstig økonomisk.  Om det skulle oppstå behov for kassakreditt, gir 
konsernkontoordningen bedre vilkår enn ordinære banker. 
 
Enstemmig vedtak: 

Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets gir administrasjonen fullmakt til å implementere 
tilslutning til konsernkontoordningen for Møre og Romsdal Idrettskrets. 

, 
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Protokollside nr 022/2008-2010 
 

Sak 0013/2008-2010 
OL 2018.  Legalitetsklage: 

Ekstrasak som er initiert av Finnmark Idrettskrets v/leder Kåre Breivik, der det bes om 
tilslutning til en skriftlig henvendelse til lovutvalget som i realiteten innebærer mistillit til 
idrettsstyrets behandling av OL 2018.  I brevet blir det stilt spørsmål ved rammer og 
fullmakter; ved saksbehandling og saksutredning; ved lovheimel og idrettens verdigrunnlag. 
 
Styrets drøftinger tok utgangspunkt i historikk, bakgrunn, dialogmøter og hele prosessen fra 
saken ble reist under ledermøtet 2006 til idrettsstyrets sluttbehandling 6. oktober 2008.  Særlig 
ble det fremhevet at det er nødvendig med respekt for valgte organers beslutningskompetanse 
og beslutningsautoritet og – ikke minst – at nåværende idrettsstyre har vist ydmykhet og 
respekt overfor organisasjonsledd og tingvedtak.  Særlig gjelder dette oppfølging av 
Idrettspolitisk Dokument, der dagens idrettsstyre har vist en enestående lojalitet og et 
enestående oppfølgingsansvar. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets støtter ikke legalitetsklage til lovutvalget, i brev datert 
22. oktober 2008, fra Finnmark, Troms og Nordland Idrettskrets og Norges Ishockeyforbund. 
  
 
 
 
 
 

Molde, 24/10-08 

 
Rune Sjåholm. 


