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STYREPROTOKOLL 

<> 
KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2008-2010 

FREDAG 28. / LØRDAG 29. AUGUST 2009 
STED: RICA HOTELL, KRISTIANSUND. 

     
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 054/2008-2010 
 
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 
Berit Kalvø Stephansen 
Rune Skavnes 
Odd Brede Langdal 
Inger Johanne Vasskog 
John Sverre Vik 

------------------------------------------------- 
Orgsjef Rune Sjåholm  
Plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen 
Administrasjonsleder Geir H. Moholt 
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol 

 
MØTESTED: Rica Hotell, Kristiansund 
MØTETID:  Fredag 28. august kl 17.30 – 20.30.  Lørdag 29. august 08.45 – 13.00 
  
Saker på dette styremøtet 

• Plan og rapport 2009.   
o Innsatsområde I, II, III, IV, V 

� Status – orientering i form av O-saker 
• Startmøte – vi måler formkurven til Møre og Romsdal Idrettskrets 

o Egen rapport utarbeidd 
• Idrett og samfunn 

o Politisk påvirkning i valgåret 2009 
� Markering av anleggsdagen, lørdag 29. august, sammen med 

Kristiansund Idrettsråd, 13.00 – 15.00  
• Idrett og ledelse - status 

o Kompetanseutvikling generelt 
o Idrettsrådsatsing spesielt 

� Orientering i form av O-saker 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 0192/2008-2010 
Stortings- og sametingsvalget 2009: 

Stortingskandidatene i Møre og Romsdal ble utfordret første gang i form av åpent brev 25. 
mai.  Oppfølging skjedde 4. juni.  Samtlige politiske parti har nå svart, om enn ikke samtlige 
kandidater.   
 

O-sak 0193/2008-2010 
Momskompensasjon for idretten fra 2010: 

16. juni 2009 la Regjeringen frem planene for det som skal bli en varig ordning for 
momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Ordningen trer i kraft allerede 1. januar 
2010 og skal trappes opp med én milliard kroner frem til 2014.   
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Protokollside nr 055/2008-2010 

Ordningen skal omfatte varer og tjenestemoms og skal knyttes opp mot Frivillighetsregisteret. 
Det skal være en frivillig ordning som er tilgjengelig for både små og store organisasjoner, og 
det stilles ikke krav om momspliktig omsetning. Målet er at ordningen skal være 
administrativt enkel å håndtere både for frivilligheten og staten. I tillegg skal det lages en 
egen modell for momskompensasjon for idrettsanlegg. Det er ulike modeller for hvordan man 
skal få idrettsanlegg inn i dette momssystemet. Alt dette skal være på plass innen 1. januar 
2010. 

O-sak 0194/2008-2010 
Kompetanseløft idrettsråd: 

Arbeidsmøte fredag 26. juni, Raddison SAS, Gardermoen.  11.00 – 16.00 
 

O-sak 0195/2008-2010: 
Landskonferansen for idrettsråd: 

Mandag 6. juli kl 13.00 hadde leder og org.sjef møte hos fylkeskulturdirektøren for å avklare 
og kvalitetssikre roller og forventninger i anledning arrangementet. Molde IR v/leder og God 
Helse leder deltok også på møtet.  Ordfører i Molde var forhindret fra å møte.  På møtet ble 
programmet på konferansen grundig gjennomgått og roller avklart: 

• Fylkesordfører representerer v/hilsing, første dag 
• Mrfylke v/kulturdirektør innleder sammen med MRIK, IR og kommune under 

programposten ”Idrettsrådene som samfunnsutvikler i Møre og Romsdal” – halvannen 
times sekvens, formiddag, andre dag 

 
O-sak 0196/2008-2010 

Surnadal IL – eventuell endring av særkretsknytning for skigruppa: 
Leder i Surnadal IL tok kontakt med org.sjef i forkant av MRSKs ting for å drøfte endring av 
særkretstilhørighet fra Møre og Romsdal til Sør Trøndelag.  Org.sjef har tatt initiativ til dialog 
mellom partene (MRSK og Surnadal IL) for å avklare og rydde opp i eventuelle 
misforståelser.  Dialogen er i gang. 
 

O-sak 0197/2008-2010 
Idrettsbingo: 

Sør Trøndelag Idrettskrets administrerer idrettsbingovirksomhet med forgreninger til Molde.  
Vår rolle er å tilrettelegge for fordeling av idrettslag i Molde som ønsker å delta i ordningen.   
 

O-sak 0198/2008-2010 
Lovgodkjenning for Surnadal Idrettsråd: 

Ny lov for Surnadal Idrettsråd ble godkjent 27. mai 2009. 
 

O-sak 0199/2008-2010 
Møte med SAS Norge: 

Orgsjef hadde møte med lokal representant for SAS Norge fredag 5. juni i anledning 
landskonferansen for idrettsråd.  Kontakt og knytning mot idrettsforbundet er opprettet. 
 

O-sak 0200/2008-2010 
Oppstartmøte i Sula.  Rapport: 

Rapport fra oppstartmøte i Sula ble sendt ut 28. mai 2009. 
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Protokollside nr 056/2008-2010 
O-sak 0201/2008-2010 

Protokoll nr 7: 
Protokollen fra styremøte nr 7 ble sendt ut 28. mai og lagt ut på web 29. mai. 
 

O-sak 0202 
VTI Fotball i nabokonflikt: 

Redusere støy, fjerne reklame og dempe belysning var blant hovedkravene til familien Helset 
mot VTI fotball i Volda.  Rettsgrunnlag og påberopt hjemmel ligger i Naboloven / 
Granneloven.  Første runde endte med full seier til VTI fotball, men anke må nok påregnes.  
Denne saken er interessant for hele idretts-Norge.  
 

O-sak 0203/2008-2010 
Forum for fysisk aktivitet: 

Landskonferanse i Molde 2. - 4. september.  MRIKs bidrag vil komme til å handle om 
planprosessen fram mot vedtak i sak 65/08. 
 

O-sak 0204/2008-2010 
Møterunden 2009: 

Nå er datoene for årets møterunde spikret og forankret i kulturutvalget.  Jamfør vedtakssak 
0032/2008-2010. 
 

O-sak 0205/2008-2010 
Åpning av Ørskoghallen: 

Odd Brede og Berit representerte MRIK under offisiell åpning lørdag 6. juni. 
 

O-sak 0206/2008-2010 
Sande og Ulstein Idrettsråd: 

Årsmøtene ble gjennomført hhv 4. og 11. juni 2009, i samsvar med det styret la opp til på 
forrige styremøte.  Brutto deltok 21 mennesker på disse årsmøtene.  Begge steder er nye styrer 
etablert.  Årsmøterunden 2009 opererer med slike tall: 233 IL / 359 personer. 
 

O-sak 0207/2008-2010 
2 dagers styremøter andre halvår: 

Møtet i august legges til Rica, Kristiansund.  Både Grand, Kristiansund og Angvik Gamle 
Handelssted ble vurdert som alternativ.  Vi landet på lojalitet til Ricaavtalen, dvs Rica Hotell, 
Kristiansund. Desembermøtet blir på Rica Parken, Ålesund. 
 

O-sak 0208/2008-2010 
Seminar for saksbehandlere org og lov: 

Det årlige seminaret (i juni) ble i år gjennomført i Lillehammer, onsdag 17. og torsdag 18. 
juni, med Oppland Idrettskrets som arrangør.  Fra Møre og Romsdal Idrettskrets deltok Geir 
Moholt og Bjørn Olav Søndrol. 
 

O-sak 0209/2008-2010 
ECSS kongress: 

Arrangør: Norges Idrettshøyskole.  Lokalisering: Oslo Kongressenter.  Fra 24. til 27. juni var Norges 
idrettshøgskole (NIH) arrangør for den 14. årlige kongressen for The European College of Sport Science 
(ECSS). ECSS-kongressene er blant verdens største fagmøter om idrett og fysisk aktivitet og tiltrekker seg 
mellom 1500-2000 forskere, trenere, ledere og fagfolk fra hele verden. Statistikk: 1500 presentasjoner med 
plenumsforedrag, ti parallelle sesjoner og en rekke posters om høyaktuelle tema. 
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Protokollside nr 057/2008-2010 
O-sak 0210/2008-2010 

Idrett og samfunn – søknad om midler til folkehelsearbeid: 
Søknad ble sendt innen fristen (12. juni), med basis i God Helse programmet og FYSAK 
planen i Møre og Romsdal.  Resultat: kr 300 000 i støtte til Møre og Romsdal, konkretisert til 
”Aktiv på Dagtid” og ”treningskontakter” – begge innen området helse.  Vi fikk ikke 
gjennomslag for våre kompetansetiltak inn mot skoler og SFO. 
 

O-sak 0211/2008-2010 
Idrett og skole: 

Seminar i regi av avdeling idrettsutvikling ble arrangert mandag 15. juni på Ullevål.  PU leder 
representerte MRIK. 
 

O-sak 0212/2008-2010 
Kristiansund Idrettsråd – oppfølging av plan: 

4 kurskvelder er avtalt.  Konsept: Idrett og ledelse. 
• Torsdagene 17. og 24. september og 1. oktober – samtlige økter fra 18.00-21.00.  

Dessuten lørdag 17. oktober 10.00-13.00, som avsluttes med KBK-Follo (toppkamp i 
2. divisjon, fotball..?). 

 
O-sak 0213/2008-2010 

Hødd IL 90 år: 
Lørdag 8. august i Høddvollhuset feiret Hødd 90 års jubileum, med leder som idrettskretsens 
representant. 
 

O-sak 0214/2008-2010 
Informasjon om IT mandag 22. juni: 

Tema: Generell informasjon fra IT, Forbundet Online, Ny Avdeling Kunde og Kvalitet, Min 
Idrett, Sportsadmin. Geir Moholt representerte MRIK. 

 
O-sak 0215/2008-2010 

Nettverksamling: 
Tirsdag 16. juni 18.00 – 20.00 hadde vi nettverksamling på idrettssenteret.  14 personer 
deltok, 4 fra adm MRIK, 2 fra styret MRIK. 
 

O-sak 0216/2008-2010 
LAM 2009: 

Pr 19.6.2009 var ingen informasjon fra KKD / NIF mottatt.  Pr 30.6.2009 fant vi informasjon 
i ”verktøykassa” i Klubben Online, egeninitiert.  I løpet av første halvdel av juli kom alt på 
plass, sent men godt…  

 
O-sak 0217/2008-2010 

Landsturneringen i fotball og håndball 2009: 
Turneringen, med 1200 deltakere, finner sted i Ålesund 4. – 6. september.   Leder deltar på 
banketten.  Berit Kalvø Stephansen er fortsatt vår representant i den lokale komiteen. 

 
O-sak 0218/2008-2010 

Idrettskretsledersamling første halvår 2009: 
Referat fra denne samlingen ble sendt som e-post 22. juni. 
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Protokollside nr 058/2008-2010 
O-sak 0219/2008-2010 

Regionale og lokale partnerskap: 
Mandag 6. juli initierte org.sjef og leder møte med Mrfylke, ved kulturdirektør og God Helse 
leder, og Molde kommune / Molde idrettsråd v/ordfører og leder.  Tema var landskonferansen 
13. – 15. november, der vi sammen skal være vertskap og – ikke minst – presentere regionale 
og lokale partnerskap i Møre og Romsdal, der overordnet tema er Idrettsrådet som 
samfunnsutvikler.  Kun ordfører i Molde var fraværende under møtet.  Se for øvrig O-sak 
0194. 

O-sak 0220/2008-2010 
Idrettsråd og kommuner i Møre og Romsdal 2009: 

Den årlige oppsummeringen av årsmøterunden, med oppdatert samfunnsregnskap, ble 
ferdigstilt i uke 26 og sendt ut / lagt på web i uke 27. 

 
O-sak 0221/2008-2010 

Idrettskretsledersamling andre halvår 2009: 
Samlingen skjer 18. til 20. september 2009 på Clarion Hotel, Tyholmen i Arendal. Aust Agder Idrettskrets er 
vertskap. 

 
O-sak 0222/2008-2010 

Mølleråsen Hoppsenter 12. juli 2009: 
MRIK v/org.sjef representerte ved åpningen av MOIs nye plasthoppbakke HS 39 i Mølleråsen 
Hoppsenter søndag 12. juli kl 11.55 – 15.00.  Gavesjekk pålydende kr 5 000,- i form av spleis 
mellom MRSK og MRIK ble overrakt av MRSKs leder, Harald Mowinckel. Om lag 1500 
mennesker deltok på arrangementet. 

 
O-sak 0223/2008-2010 

Arbeidsweekend Idrett og Ledelse 26. og 27. juni: 
Org.sjef ledet arbeidsgruppe innen temaet organisasjonsforståelse og ORG og LOV fredag 26. 
(kl 1700-2100) og lørdag 27. juni 2009 (kl 0815 – 1500).  Rapport er utarbeidet, arbeidet er 
ikke ferdigstilt.   
 
Fredag 26. kl 11.00-16.00 hadde kompetansegruppa for idrettsråd siste møte før ferien.  
Orgsjef deltok også der.  Rapport videresendt til IK styret mandag 6. juli. 
 

O-sak 0224/2008-2010 
Lokale aktivitetsmidler 2009: 

Endelig er fordelingen av årets aktivitetsmidler i gang.  Fordelingen er foretatt i de fem 
kommunene MRIK har ansvaret for – Midsund, Smøla, Sandøy, Ørskog, Stordal.  I tillegg har 
vi godkjent tildelingene i Skodje, Ørsta, Aure og Ålesund. 

 
O-sak 0225/2008-2010 

Møterunden 2009: 
Første utkast til program oversendt fylket torsdag 2. juli. Endelig program ble lagt ut på web 
3. juli, innkalling sendt 11. august. 
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 Protokollside nr 059/2008-2010 
O-sak 0226/2008-2010 

Personalendringer: 
Siri Ask Fredriksen har takket ja til tilbud om stilling i Møre og Romsdal fylke, 
kulturavdelinga.  Stillingsbetegnelsen er rådgiver, fysisk aktivitet, i seksjon folkehelse og 
levekår.  Arbeidet med nyansettelse har pågått siden 6. juli. 
 

O-sak 0227/2008-2010 
Kompetanseløft for idrettsråd: 

Skoleringssamling avholdes på Rica Hell fredag 23. og lørdag 24. oktober (jamfør egen 
sending fra Siri). 

O-sak 0228/2008-2010 
Stortings- og sametingsvalget 2009: 

Møre og Romsdal Idrettskrets har markert idrettens fanesaker siste to tingperioder: 
• Etterslep 
• Langsiktig og forutsigbar finansiering 
• MVA for frivillig sektor 

 
Særlig har vi arbeidet aktivt med det første og tredje punktet, mer indirekte med det midterste 
punktet.  I forbindelse med årets stortingsvalg har vi hatt medieutspill der hovedområdene har 
blitt gjentatt, samt utfordret stortingskandidatene i Møre og Romsdal.  Orgsjef og leder har 
dessuten deltatt på kulturdugnad i regi av Møre og Romsdal Arbeiderparti. 
 
Det som gjenstår er markering i innspurten mot valget, der vi også utfordrer idrettsrådene.  Se 
e-post datert 19.8. 2009.  

 
O-sak 0229/2008-2010 

IK tinget 2010. Valgkomiteen: 
Valgkomiteen hadde sitt første møte torsdag 21. august, i Ålesund.  Organisasjonsleddene – 
særkretser og idrettsråd – har fått varsel om at prosessen er i gang i form av e-post datert 
19.8.2009. 

O-sak 0230/2008-2010 
Møre og Romsdal Volleyballkrets. Ekstraordinært ting: 

Tid og sted: Rollonhuset i Larsgården, Ålesund 1/9-09 kl 18.00. 
 

O-sak 0231/2008-2010 
Høring bingoautomater: 

Jamfør e-post datert 26.08.09.  Ble løftet opp som vedtakssak 0037/2008-2010. 
 

O-sak 0232/2008-2010 
Nyansettelse, vikariat: 

5 jobbintervju ble gjennomført tirsdag 25. august.  Avklaring vil skje innen utgangen av 
august. 

O-sak 0233/2008-2010 
Åpning av kunstgressbanen på Riksfjord stadion: 

Org.sjef representerte MRIK under åpningen lørdag 22. august.  300 mennesker deltok under 
en inkluderende, godt planlagt og gjennomført åpningssekvens. 
 

O-sak 0234/2008-2010 
Nye Valdervoll: 
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Protokollside nr 060/2008-2010 
 
Nye Valdervoll åpnes offisielt søndag 13. september kl 14.00.  Tilbakemelding ønskes senest 
10. september. 

O-sak 0235/2008-2010 
Kultur og næring.  Konferanse i Kristiansund onsdag 26. og torsdag 27. august: 

Geir Moholt representerte Møre og Romsdal Idrettskrets.  73 deltakere. 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 0033/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 7/2008-2010 
Sak 0034/2008-2010: Regnskapsrapport 2009  
Sak 0035/2008-2010: Idrettssenteret.  Opprusting 
Sak 0036/2008-2010: MRIK, styret 2008-2010.  Justering 
Sak 0037/2008-2010: Høring bingoautomater 
 
 

Sak 0033/2008-2010 
Godkjenning av protokoll nr. 6/2008-2010: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 7/2008-2010 (27. mai 2009) godkjennes uten merknader. 

 
Sak 0034/2008-2010 

Regnskapsrapport 2009: 
Rapporten, i form av vedlegg, ble gjennomgått under styremøtet. 
 
Enstemmig vedtak: 
Regnskapsrapport pr 31.07.09 tas til etterretning. 
 

Sak 0035/2008-2010 
Idrettssenteret.  Opprusting: 

Innkallingen til styremøtet manglet tilstrekkelig saksunderlag, slik som anbud fra entreprenør.  
Styret valgte likevel å behandle saken, etter at anbud fra en entreprenør, samt tegninger fra 
arkitekt ble lagt fram under styremøtet.  Opprustinga har både med HMS, lekkasjer 
(trappoverbygg øst og vest, samt varmekabler i trapp øst og vest) og med idrettslig utbedring 
(tidtakerbod for friidrett øst) å gjøre. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Utbygging av Idrettssenteret øst og vest belastes årets driftsregnskap. 
2. Eventuelle behov ut over vedtatt driftsbudsjett dekkes ved bruk av egenkapitalen. 
3. Det forutsettes at utbyggingen skjer innenfor en ramme av kr 650 000.  

 
 

Sak 0036/2008-2010 
Mrik styret 2008-2010. Justering: 

Jon Åsbøs tragiske bortgang i sommer medfører behov for interne justeringer i styret. 
 
Enstemmig vedtak: 
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Protokollside nr 061/2008-2010 
 

1. Inger Johanne Vasskog rykker opp fra 1. vara til medlem. 
2. John Sverre Vik rykker opp fra 2. til 1. vara. 

 
 

Sak 037/2008-2010 
Høring bingoautomater: 

Se O-sak 231. 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i idrettsstyremøte 19. 
august 2009 bestemt at idrettslag og idrettsråd også skal kunne gi høringssvar vedrørende 
forslag til endring av pengespilloven § 10, fordeling av overskudd fra Norsk Tippings 
terminalvirksomhet i bingohaller. Idrettsråd og idrettslag sender tilbakemeldinger på høringen 
til idrettskretsen i sitt fylke.  
 
Høringsdokumentene til styret ble sendt på e-post 26. august. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Inntekter fra Norsk Tippings terminaler skal fortsatt inngå som en del av overskuddet 
til Norsk Tipping og fordeles gjennom tippenøkkelen. 

2. De såkalte bingoautomatene skal inngå i det samme regimet og ikke være gjenstand 
for en særskilt ordning. 

3. Inntektene fra bingoautomatene øremerkes idrettslag ved at de tilføres lokale 
aktivitetsmidler (LAM). 

   
 
 
 
 
 
 
 

Molde, 31/8-09 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


