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STYREPROTOKOLL 
<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 6/2008-2010 
ONSDAG 25. MARS 2009 

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 
- 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 038/2008-2010 
 
Til stede var: Per Dagfinn Fagerli 

Berit Kalvø Stephansen 
Rune Skavnes 
Jon Åsbø 
Inger Johanne Vasskog 

----------------------------------------- 
Org.sjef Rune Sjåholm 
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol 

 
 
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 
MØTETID:  Onsdag 25. mars kl 16.45 – 19.30 – mat fra 16.15   

Saker på dette styremøtet: 

• Oppfølging av idrettsråd 
o Årsmøterunden 2009 

� Særskilte tiltak 
o Kompetanseløft for idrettsråd 

� Landskonferansen i Molde 
• Spillemidler 2009 – rapport fra møte to i anleggsrådet / bruk av overgangsmidler / 

St.prp. 37  
• Idrett og ledelse - status 
• IK ledermøte 
• Møteplassen 2009 
• Høring IK – tingperioder / status 
• Idrettsregistreringen 
• Nye idrettslag 
• Politisk påvirkning 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 
 

O-sak 0135/2008-2010 
Anleggsrådet, møte nr 1 2009: 

Protokoll utsendt og lagt ut 11/2 – 09.  Møte nr 2 – 24. mars.  Se O-sak 154. 
 

O-sak 0136/2008-2010 
Regjeringas tiltakspakke (st.prp. 37): 

Orgsjefmøte i form av telefonmøte avholdt 12. februar.  Tema: Regional beredskap.  I Møre 
og Romsdal innebærer det levende partnerskapet at både beredskap og samhandling har blitt 
ivaretatt. 

 
O-sak 0137/2008-2010 
Lederkurs i Gjemnes: 

Ikke formelt avklart, men initiativ gjennom idrettsrådet og via kommunen ryktes.  Følges opp 
under årsmøtet i Gjemnes IR tirsdag 31. mars.  Tiltaket er å finne i gjeldende 
kommunedelplan. 
 



 3

Protokollside nr 039/2008-2010 
O-sak 0138/2008-2010: 

Oppdatering av lovheftet: 
Utsendt oppdatert versjon til ik medio februar.  Gjelder kapittel 11 og 12 
(Straffebestemmelser og bestemmelser om doping).  Ikke grunnlag for masseutsending, men 
MRIK v/styre og administrasjon må ha oppdaterte lovhefter. 
 

O-sak 0139/2008-2010 
Nasjonalt kompetanseløft for idrettsråd: 

Neste to milepæler var orgsjefmøte 12. mars og nytt møte i arbeidsgruppa 30. mars.  
Pilotutprøving pågår, videre arbeid med moduler likedan.  Styret i MRIK blir løpende 
oppdatert om fremdrift. 
 

O-sak 0140/2008-2010 
Årsrapport IK 15 2008: 

Oversendt NIF og Mrfylke 20. februar 2009.  Er nå kvalitetssikret iht årets idrettsregistrering, 
men ny utsendelse avventes til NIF gir klarsignal. 
 

O-sak 0141/2008-2010 
Landskonferansen for idrettsråd 2009: 

Forberedelsene går sin gang, med jevnlige møter i arbeidsgruppa – siste møte var 5. februar, 
neste møte er 16. april.  MRfylke holdes løpende orientert, likedan med SAS Norge, uten at 
de hittil har deltatt på møtene.  Aktiv møtedeltakelse fra disse aktørene vurderes løpende. 
 

O-sak 0142/2008-2010 
Idrettsregistreringen.  Status: 

Antall idrettslag: 495.  Antall medlemskap: 93 984.  Administrasjonen har purret og fulgt opp 
> 200 idrettslag i 33 kommuner.  Status: færre lag, stabilt medlemstall.  Nå er det 
oppfølgingen i etterkant som står for tur: kartlegging av status for idrettslag som ikke er 
registrert / ikke fyller lovens minstekrav (> 10 medlemmer > 15 år). 
 

O-sak 0143/2008-2010 
Protokoll nr 5: 

Protokollen ble sendt ut til styret 16. februar og lagt ut 19. februar. 
 

O-sak 0144/2008-2010 
Tema kompetanseløft for idrettsråd – arbeidsmøte i Molde tirsdag 24. februar: 

7 moduler ble gjennomgått og drøftet nevnte dato.  Deltakere var org.sjef Rune Sjåholm, 
daglig leder i Oppegård IL / nestleder Akershus IK / medlem i nasjonal arbeidsgruppe Kathe 
Langvik og leder av Molde Idrettsråd, Ulrik Opdal.  I etterkant av denne arbeidsøkta og fram 
mot 30. mars arbeides det med ytterligere 3 moduler.  Se for øvrig O-sak 139. 
 

O-sak 0145/2008-2010 
Orgsjefmøte, Gardermoen: 

Siste møte i kollegiet ble avviklet torsdag 12. mars på Ullevål.  Intens agenda, som vanlig: 
kompetanse i regi av ik, kompetanseløft idrettsråd, st.prp. 37, integrering, idrett og samfunn, 
lederutvikling (l.u.), it, web… 
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Protokollside nr 040/2008-2010 
O-sak 0146/2008-2010 

Nye websider for idrettskretsene: 
Målet er mer samordning og bedre struktur for å forbedre sidenes brukervennlighet.  
Implementering i løpet av første halvår. 
 

O-sak 0147/2008-2010 
Årsmøter i idrettsråd: 
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Hva Hvem Når / hvor Tema Antall 
Årsmøte Skodje IR Rune 03.02.09 Tiltakspakken, 

spillemidler, landskonf, 
møteplassen 

20 – 8 av 
9 il 

Årsmøte Aukra IR Orgsjef 25.02.09 Tiltakspakken, 
spillemidler, landskonf, 
møteplassen 

2 av 3 il – 
7 
personer 

Årsmøte Halsa IR Inger Johanne 25.02.09 ” 5 av 6 il 
Årsmøte Herøy Berit 26.02.09 – utsatt 

til 17.03.09 
Se lengre ned  

Årsmøte Sykkylven IR  Siri 02.03.09 Anlegg, landskonferansen, 
tilskudds ordninger, 
møteplassen 

14 – 11 av 
16 il 

Årsmøte Volda Odd Brede 03.03.09 ” 17 – 11 av 
20 il 

Årsmøte Sunndal Jon 04.03.09 ” 10 – 5 av 
23 il   

Årsmøte Nesset Unni 09.03.09 Utsatt – se lengre ned  
Årsmøte Ålesund Rune 10.03.09 ” 16 – 11 av 

62 il 
Årsmøte Ørsta IR Per D 11.03.09 ” 20 – 6 av 

20 il 
Årsmøte Aure IR Inger Johanne 12.03.09 ” 9 - 3 av 3 

il 
Årsmøte Tingvoll IR Jon 15.03.09 ” 13-6 av 

12 il 
Årsmøte Krsund IR Per D 16.03.09 ” 19 – 15 av 

42 il  
Årsmøte Herøy IR Berit 17.03.09 Utsatt 2 ganger  
Årsmøte Herøy IR  24.03.09 ? 10-5 av 7 

il 
Årsmøte Rauma IR PU leder 24.03.09 Tiltakspakken, spillemidler, 

landskonf, møteplassen; komp 
21-15 av 
21 il 

Årsmøte Molde Orgsjef 17.03.09 Tiltakspakken, spillemidler, 
landskonf, møteplassen; komp 

23 – 18 av 
52 il 

Årsmøte Sula IR Berit 18.03.09 ” 8 – 5 av 8 
il 

Årsmøte Surnadal IR Jon 19.03.09 ” 16-9 av 
13 il 

Årsmøte Giske IR Adm.leder 24.03.09 Kommunedelplan 11- 7 av 
12 il 

Årsmøte Fræna IR Per D 25.03.09 Idrreg; komp; landskonf; 
spillemidler; tiltakspakke 

13 – 8 av 
26 il 

Årsmøte Haram IR Rune 26.03.09   
Årsmøte Vanylven IR Berit 26.03.09   

Årsmøte Norddal Bjørn Olav 30.03.09   
Medlemsmøte Stranda Orgsjef 02.04.09   

Årsmøte Vestnes Unni 30.03.09   
Årsmøte Gjemnes Unni 31.03.09   

Nesset IR Unni 02.04.09   
Årsmøte Herøy IR     
Årsmøte Sande IR     
Årsmøte Ulstein IR     
Årsmøte Averøy IR Per D    

Årsmøte Eide IR Ivar 30.03.09   

Se for øvrig vedtakssak 27. 
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Protokollside nr 042/2008-2010 
O-sak 0148/2008-2010 

Klubbutvikling i Møre og Romsdal: 
Idrettsfaglig konsulent har vært i Kristiansund og Omegn Judoklubb og drevet klubbutvikling 
på vegne av Norges Judoforbund.  Orgsjef har vært i Bøfjorden og drevet klubbutvikling i 
fleridrettslagene Bæverfjord IL og Bøfjord IL på vegne av Møre og Romsdal IK. I tillegg har 
orgsjef og idrettsfaglig konsulent hjulpet et J 16 lag i håndball med teambuilding i form av 
forberedelsesmøte og prosess.  De to nevnte herrer tok aktivt del i planlegging og 
forberedelser, mens prosessen ble kjørt av idrettsfaglig konsulent. 
 

O-sak 0149/2008-2010 
Godkjenning av idrettslagslover og idrettsrådslover: 

Godkjenningsarbeidet går i rykk og napp.  Adm.leder har dette som ansvarsområde, likevel 
har også administrasjonen for øvrig berøring med org og lov arbeid, herunder godkjenning / 
redigering av idrettslagslover og dertil hørende rådgiving.  Hittil i år er det godkjent 4 
idrettslagslover og 1 idrettsrådslov.  4 idrettslag har fått avslag. 
 

O-sak 0150/2008-2010 
Høring IK – samordning av tingperioder og representasjon: 

Behandlet på styremøte nr 5, oversendt NIF 24. februar 2008.  Se protokoll nr 5/2008-2010. 
Blir sak på IK ledermøte i april. 
 

O-sak 0151/2008-2010 
Politisk påvirkning: 

I forbindelse med de tre hovedsakene til idretten i inneværende periode, er idrettskretsene 
ansvarliggjort i forhold til politisk påvirkning i programarbeid, valgkamparbeid og 
landsmøteavvikling i de politiske partiene.  De tre hovedsakane er: 

• MVA reform 
• Etterslep 
• Langsiktig finansiering 

Orgsjef har lobbet Mørebenken jevnlig og fulgt opp delegasjonen til SVs landsmøte i Bergen 
19.-21. mars.  MRIK v/leder og org.sjef følger opp Sp fram mot landsmøtet i Ålesund 26.-28. 
Mars i form av møte med Sps fungerende stortingsrepresentant og –kandidat, Jenny Klinge. 
 

O-sak 0152/2008-2010 
Idrettsfaglig utvikling: 

Kompetanseportefølje og idrettsfaglig (og organisasjonsfaglig) utvikling i regi av NIF er 
tiltakende.  Idrettsfaglig konsulent deltok på samling i Oslo 2. og 3. mars, der tema var 
startmøter (markedsføring), unge ledere, ungdomsidrett, teambuilding m.m. 
 

O-sak 0153/2008-2010 
Momsreform.  Momsreform.  Momsreform: 

Undertegnede har blitt oppfordret om å aktivere Mørebenken og bruke kulturnettverket.  Dette 
er gjort, jamfør videresendte e-poster datert 27.01.09.  Det er avtalt møte med Jenny Klinge, 
der også de to øvrige hovedsakene blir berørt.  Se O-sak 151. 
 

O-sak 0154/2008-2010 
Anleggsrådet: 

Andre møte i anleggsrådet ble avholdt tirsdag 24. mars kl 16.45.  Antall søknader, søknads- 
og kostnadssum er fortsatt stigende.  Ses dette i sammenheng med ekstrapott til  
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Protokollside nr 043/2008-2010 
 
rehabilitering av kommunale eiendommer og anlegg (kommunepott på 4 mrd.) og 
idrettsanlegg generelt (ekstrapott på 250 millioner kroner), kan vi regne med rekordhøy 
aktivitet i 2009. 27. mars innstilles 3-5 anlegg fra Møre og Romsdal – ut over ordinær 
spillemiddelprioritering.  Timing i forhold til møte nr 2 i anleggsrådet og styremøte nr 6 er 
god. 
 

O-sak 0155/2008-2010 
Nye idrettslag i 2009: 

Per 20. mars 2009 har følgende idrettslag i Møre og Romsdal blitt tatt opp i idrettsforbundet: 
  

• 10. januar - Ålesund Bueskytterklubb v/Jan Magnar Moen 
• 19. februar - Gjemnes Sykkelklubb v/Gry Harstad 

  
O-sak 0156/2008-2010 

Ny turnforening i Kristiansund: 
Atlanten Turnforening hadde stiftelsesmøte 11. mars 2009, med MRIKs tilstedeværelse 
v/Geir Moholt.  Høringsfrist: 16. april 2009. 
 
 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 0026/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 5/2008-2010 
Sak 0027/2008-2010: Oppfølging av idrettsråd   
Sak 0028/2008-2010: Bruk av overgangsmidler til idrettsanlegg.  Høring  
Sak 0029/2008-2010: Spillemidler til idrettsanlegg 2009.  Idrettspolitisk prioritering 
 
 

Sak 0026/2008-2010 
Godkjenning av protokoll nr. 5/2008-2010: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 4/2008-2010 (13. /14. februar 2009) godkjennes uten merknader. 

 
Sak 0027/2008-2010 

Oppfølging av idrettsråd: 
Denne saken går igjen på de fleste styremøtene i perioden, noe som viser MRIKs prioritering 
av og satsing på idrettsrådene i Møre og Romsdal.  Av O-sak 148 framgår at Herøy Irs 
årsmøte er utsatt 2 ganger hittil i år, etter at vi mobiliserte grasrota i fjor høst for å tvinge fram 
et ”grasrotoppgjør” og som medførte tidlig fastsetting av årsmøtedato (fastsatt i januar til først 
3. mars, deretter 17. mars).  Av samme O-sak framgår at heller ikke Sande eller Ulstein har 
fastsatt sine årsmøtedatoer… 
 
Strategien med å mobilisere grasrota lyktes i den forstand at årsmøtedato og sted ble fastsatt, 
men har altså allerede rukket å bli utsatt 2 ganger allerede.  Da har vi ikke noe annet valg enn 
å kalle inn til årsmøte selv, i samråd med ”fungerende” leder / styre og andre aktører innen 
idretten i Herøy.  Nødvendigheten av å gjøre det samme i Ulstein og Sande vurderes. 
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Protokollside nr 044/2008-2010 
 
I tillegg arbeides det videre med kompetanseløftet, med landskonferansen, samordning av 
tingperioder – representasjon og tilpasning IK/NIF.  Alt dette kommer til å bli berørt under IK 
ledermøtet 17. og 18. april. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Rundskriv 1 og 2 fra Møre og Romsdal Idrettskrets, utsendt uke 01/09 og 05/09, 
følges opp, herunder oversikt over kommunale konsekvenser av st.prp. 37 i Møre og 
Romsdal. 

2. MRIK sitt bidrag på årsmøtene knyttes opp mot ”Strategiplan 2008-2012”, 
informasjon omkring det nasjonale kompetanseløftet, mobilisering til 
landskonferansen i Molde 13. - 15. november 2009 og oppfølging av St.prp. nr 37, 
kap 315, post 81 – ekstraordinært tilskudd til idrettsanlegg. 

3. ”Idrettsløftet” og Landskonferansen skal brukes som motivasjonsfaktor til aktiv 
oppfølging i etterkant. 

4. MRIK besørger innkalling til årsmøter i Sande, Herøy og Ulstein innen utgangen av 
april / mai. 

 
 

Sak 0028/2008-2010 
Overgangsmidler (40 mill kr) til idrettsanlegg.  Høring: 

Jamfør e-post datert 19.3.2009.  Idrettsstyrets alternativ består av følgende: 
1. Anlegg som tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk 

aktivitet. 
2. Realisering av basishall, fortsatt med krav om planbasert forankring. 
3. Regionale anleggsprosjekt for barn og ungdom, krav om planbasert forankring 

opprettholdes. 
4. Potten (40 mill kr) brukes i sin helhet til oppgradering iht krav om universell 

utforming, fortsatt med krav om planbasert forankring. 
 
Meningen er at både IK og SF skal samordne sine forslag og overlevere til NIF innen 12. mai.  
Saken kommer opp på IK ledermøtet i april. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker følgende innretning på potten fra 
overgangsmidlene for 2009, 40 millioner kroner, som skal gå til idrettsanlegg: 

1. Anlegg som tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk 
aktivitet. 

2. Midlene brukes i sin helhet til opprusting av eksisterende anlegg i samsvar med 
kravet om universell utforming. 

 
Sak 0029/2008-2010 

Spillemidler til idrettsanlegg 2009.  Idrettspolitisk prioritering: 
Det henvises til e-post, datert 13.3.2009, med oversikt over årets søknader. 
 
Retningsgivende for et idrettspolitisk vedtak vil være MRIKs innspill til KU 65/08 –   
”Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal” – 17. november 2008.  I sak 0011/2008-2010 vedtok 
styret i MRIK følgende: 
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 Protokollside nr 045/2008-2010 
 
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. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets slutter seg til anleggsrådets opprettholdelse av tidligere vedtatte kriterier 
for prioritering, med følgende tillegg og presiseringer: 

• Aktivitetsflater som tar hensyn til rekrutteringsarbeid for barn og unge skal 
fortsatt prioriteres.  

• I spesielle tilfeller er det nødvendig å prioritere hus/lager etc. for å legge et 
godt grunnlag for god og rasjonell drift og utnyttelse av aktivitetsflatene.   

• Styret vil signalisere at det er svært viktig at det arbeides aktivt politisk med 
de 3 store utfordringene som idretten står over for: 
- Momsreformen 
- Det store etterslepet på spillemidler 
- Langsiktig finansiering over statsbudsjettet 

• I forhold til etterslepet vil vi peke på følgende forslag til løsninger: 
- Nasjonale anlegg, og anlegg som skal realiseres for å  

kunne arrangere større mesterskap, må i fremtiden finansieres 
direkte over statsbudsjettet.   

- Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og 
som utløser store tilskudd fra spillemidlene, må kunne finansieres 
over andre budsjetter. Eksempel på dette kan være 
badeland/folkebad, der et minimumskrav må være at det som ikke 
er selve idrettsdelen, skal finansieres for eksempel over 
helsebudsjettet. 

De signalene som er gitt i de 2 siste kulepunktene vil ha enorm betydning for å kunne 
opprettholde og forsterke lokale initiativ, samt generere stor og nødvendig frivillighet 
i idrettslagene. En frivillighet som kommer samfunnet til nytte. 

 
 
 
 
 

Molde, 26/3-09 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


