STYREPROTOKOLL
<>
KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2008-2010
ONSDAG 28. OKTOBER 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 062/2008-2010
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
Inger Johanne Vasskog
------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Administrasjonsleder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Rådgiver fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylke, Siri Ask Fredriksen
MØTESTED:
MØTETID:

Idrettssenteret, Molde
Onsdag 28. oktober kl 16.45 – 19.30

Saker på dette styremøtet:
• Årsplan 2010.
o Første gangs behandling
• Rapport FYSAK 2009
• Idrettssenteret
o I forkant av selve styremøtet hadde leder Per Dagfinn Fagerli, styremedlem Rune Skavnes,
org.sjef Rune Sjåholm og adm.leder Geir Moholt ei drøfting rundt strategiplanens formulering
”utrede og om nødvendig endre eie- / driftskonsept” og operativt mål 4.5 i årsplan 2009 (og
årsplan 2007, 2008): ”Skal følge opp arbeidet med utredning og avklaring av alternative
strategier for driften av idrettssenteret.” Gruppa (leder og styremedlem) ble nedsatt av styret i
sak 0017/2008-2010.

•
•

I.

Landskonferansen for idrettsråd i november
Idrett og ledelse - status
o Kompetanseutvikling generelt
o Idrettsrådsatsing spesielt
SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 0236/2008-2010
Offisiell åpning av kunstgressbanen i Bud, lørdag 12. september 2009:
2 trinns representasjon:
• Offisiell åpning kl 16.00. Program
• Fest om kvelden, fra kl 20.00. Middag m/etterfølgende dans.
Leder representerte MRIK under det offisielle programmet.
O-sak 0237/2008-2010
Idrettskretstinget 2010:
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Protokollside nr 063/2008-2010
Særkretser og idrettsråd er varslet om at valgkomiteen er i gang med arbeidet. Innspill
ønskes. Mobilisering følges opp, tinget avvikles i Molde lørdag 10. april 2010, på Rica Seilet.
Valgkomiteen hadde sitt første møte torsdag 19. august, i Ålesund. Styremedlemmer er
avkrevd svar innen 30. november 2009.
O-sak 0238/2008-2010
Stortingsvalget 2009:
Vellykket stand i regi av MRIK gjennomført i Kristiansund i forbindelse med 2 dagers
styremøte lørdag 29. august 2009. Samtlige idrettsråd har blitt fulgt opp med tanke på lokale
markeringer, likedan med media i Møre og Romsdal.
O-sak 239/2008-2010:
Idrett og ledelse / Klubbutvikling:
”Idrett og ledelse” har satt seg som begrep, hvori inngår klubbutvikling. Ny vifte er nå
utarbeidd, der kun begrepet ”Klubbutviking” er brukt. Trinn 1, 2 og 3 er også tatt bort – som
begrep. I den nye vifta beholdes trinn 1 og 2 (navngitt som tilbud 2 og 3) sammen med
”Startmøte” (tilbud 1) i sentrum av vifta. Samlebegrepet for dette er altså nå
”Klubbutvikling” – der trinnene / nivåene går ut ifra sentrum (startmøte) og utover i ulike
moduler.
O-sak 0240/2008-2010
Moduler:
Moduler er under sluttføring – både hva gjelder klubbutvikling og idrettsrådsutvikling. Av
mangel på noe bedre, bruker jeg fortsatt begrepet ”Idrett og ledelse”, hvori inngår
klubbutvikling, idrettsrådsutvikling, lederutvikling og trenerutvikling.
O-sak 0241/2008-2010
Høring bingoautomater:
Jamfør vedtakssak 0037/2008-2010, der IK styret gikk inn for samordning og innlemming i
NTs regime som ledd i nasjonal spillpolitikk. Idrettsstyret har konkludert med identisk
innstilling i høringsprosessen overfor KKD. Høringsuttalen fra MRIK ble sendt 1/9.
O-sak 0242/2008-2010
Landskonferanse Forum for fysisk aktivitet:
Jamfør O-sak 20372008-2010. 50 deltakere 3 dager i Molde (2.-4. september), koordinert av
FYSAK koordinator, presentasjon av MRIKs / MRfylkes planprosesser regionalt og lokalt,
m.m. Følges opp.
O-sak 0243/2008-2010
Coaching ”Idrett og ledelse”:
Orgsjef hadde møte med Rolf Haugen, ”Idrett og ledelse”, formiddag fredag 28. august.
Tema: ferdigstilling av moduler på før omtalte trinn 2 – org og lov; anlegg generelt og
rammebetingelser. Vi var også innom de 10 idrettsrådsmodulene, pedagogikk og
begrepsbruk.
O-sak 0244/2008-2010
Særforbundsforum (SFF):
Følgende melding kom 27. august:
” Til alle særforbund og idrettskretser
Viser til pressemelding sendt ut 15.06.09 i forbindelse med Særforbundsforum.
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Protokollside nr 064/2008-2010
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) ønsker å presisere følgende:
1. NGTF stiller seg bak arbeidet med å sette i gang en prosess for å foreslå endringer i
sammensetningen på fremtidige idrettsting.
2. NGTF stiller seg ikke bak arbeidet med å sette i gang en prosess med sikte på å stifte
en egen formell organisasjon i løpet av 2009.
Med hilsen
Stig Nilssen
President Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Se O-sak 270

O-sak 0245/2008-2010
Oppfølging av nyansettelse:
Søkere til stillingen som idrettsfaglig konsulent ble orientert om resultatet av prosessen i form
av elektronisk post, sendt herfra 27. august.
O-sak 0246/2008-2010
Ulstein Idrettsråd:
Ulstein Idrettsråd er i god gjenge. Styremøtet 3. september hadde følgende saker til
behandling: konstituering; kommunedelplan; halltid; LAM; stortingsvalget; arbeidsplan
O-sak 0247/2008-2010
Oppstartmøte Aure:
Planprosess i Aure, 2010-2013, ble igangsatt i form av oppstartmøte onsdag 16. september.
O-sak 0248/2008-2010
Pressemelding inkludering:
I forbindelse med ”Landsfinalen for utviklingshemmede” i Ålesund 4.-6. september, ble det i
forkant laget ei pressemelding der samarbeid på tvers av idretter ble fremhevet som et godt
virkemiddel for å øke rekruttering og aktivitet.
O-sak 0249/2008-2010
IK ledermøte i Arendal 18. – 20. september 2009:
•
•
•
•
•

IPD 2011
SFF (særforbundsforum) – går norsk idrett mot splitting i 2011?
Kompetansesenter Agder
Tingperioder – periodisering
M.m.

O-sak 0250/2008-2010
Lønn 2009:
Årlig lønnsjustering er fastsatt. Orgsjef innstilte i juni første gang, i august andre gang – for
medarbeidere i Møre og Romsdal Idrettskrets.
O-sak 0251/2008-2010
Moduler idrettsråd:
Frist for ferdigstilling er onsdag 16. september. Samme frist gjelder moduler i ”Idrett og
ledelse” – eller var det ”Klubbutvikling” det het?
O-sak 0252/2008-2010
Protokoll nr 8:
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Protokollside nr 065/2008-2010:
Ble sendt ut 31/8, lagt ut 3/9
O-sak 0253/2008-2010
Startmøte MRIK:
Rapport fra startmøtet under styremøte nr 8 ble sendt ut 1. september.

O-sak 0254/2008-2010
Møre og Romsdal Volleyballkrets, ekstraordinært ting:
Ekstraordinært ting 1. september ble ikke gjennomført. For øvrig har styret i NVBF vedtatt å
organisere volleyballen i Norge i 6 regioner. Møre og Romsdal er plassert i utviklingsregion
2, sammen med Nord og Sør Trøndelag. Nemnd med representant fra MRIK nedsettes fram
mot organisasjonsendring. Se O-sak 272.
O-sak 0255/2008-2010
Aktivitetsmidler 2009:
Saksbehandling 2. halvår er sluttført. Søknadsfristen gikk ut 31/8-09. Til sammen utbetales
om lag 685 800 kr, i to omganger.
O-sak 0256/2008-2010
Møterunden 2009:
God start, med god oppslutning både på dag og kveldstid. 8 møter ga slik oppslutning: 10 +
24 + 20 + 36 + 12 + 12 + 23 + 24= 161. Presentasjoner ble lagt ut på nettet i uke 38.
O-sak 0257/2008-2010
Landskonferansen for idrettsråd:
Invitasjonen ble sendt ut 10. september, med påmeldingsfrist 1. oktober…
O-sak 0258/2008-2010
Styringsgruppa for frivillige organisasjoner:
Styringsgruppa hadde møte 9. september. Tema var frivilligplan på fylkesnivå.

O-sak 0259/2008-2010
Valdervoll Kunstgressbane:
Offisiell åpning søndag 13. september. Leder representerte MRIK.
O-sak 0260/2008-2010
LAM 2009:
Fordeling er foretatt i 21 kommuner. Står igjen med Aukra, Halsa, Haram, Hareid, Herøy,
Nesset, Stranda, Sula, Sunndal, Tingvoll, Ulstein, Vestnes, Volda. Omfattende veiledning,
avklaringer og oppfølginger er en del av vår kvalitetssikringsjobb.
O-sak 0261/2008-2010
Landskonferansen for idrettsråd i Molde:
Oppdatert program lagt ut på vår webside 17. september. Pr dato er det 350 påmeldte, dvs
fullbooking med ventelister og stengt for nye påmeldinger. Følgende er med fra MRIK: hele
staben (arrangementsansvar) samt leder, nestleder og styremedlemmene Rune Skavnes, Berit
Kalvø Stephansen, Inger Johanne Vasskog.
O-sak 0262/2008-2010
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Idrett og ledelse:
Protokollside nr 066/2008-2010
Modulene ”Idrettens rammevilkår”, ”Organisasjon og lov” og ”Anlegg generelt” ble
oversendt NIF fra org.sjef 17. september. Samme dag ble disse fem idrettsrådsmodulene
oversendt: ”Idrettens nasjonale rammebetingelser”, ”Idrettens egen politikk”, ”NIFs lover”,
”Ansvar og rolle”, ”Lokal idrettspolitikk”
O-sak 0263/2008-2010
Allianseidrettslag:
Orgsjef ga innspill til allianseidrettslagsmodellen til NIFs Organisasjonsavdeling, seksjon lov,
17. september. Prinsipper behandles under saksbehandlerseminar i Oslo 29. oktober.
O-sak 0264/2008-2010
Frivilligprisen 2009:
Initiativ fra orgsjef 17. september: ” Følgende kandidat fremmes: Per Olav Blikås, Molde og
Omegn Idrettsforening og Møre og Romsdal Skikrets. Hans siste bragd er Mølleråsen Hoppsenter.
Han har i tillegg vært en entusiast i Skarbakkene og for hoppsporten lokalt, regionalt og nasjonalt i en
årrekke. Han er en verdig kandidat.”

Dette ble spilt inn til MRfylke og lagt inn i den elektroniske databasen nasjonalt.
O-sak 0265/2008-2010
Idrettskretsledersamling andre halvår 2009:

Spillemiddelsøknad, evaluering av valgkampen, presentasjon av Agderidrettens kompetansesenter,
sammensetning av idrettskretsting var blant tema som ble presentert i Arendal 18. – 20. september. Både leder
og orgsjef var til stede.

O-sak 0266/2008-2010
Spillemiddelsøknaden 2010:
Denne ble oversendt KKD innen fristen, 1.10.2009, etter omfattende høringer i hele
organisasjonen. Orgsjef ga innspill til kompetansedelen, datert 29.9.2009, med kopi til
idrettskretsstyret.
O-sak 0267/2008-2010
Søya IL, 90 år:
Jubileumsfesten vil foregå i Myrvang forsamlingshus lørdag 24. oktober. Nestleder, Unni
Søbstad Larsen, representerer MRIK.
O-sak 0268/2008-2010
Nyansatt idrettsfaglig konsulent:
Arbeidsavtale med Ellen C. Hammer er signert og arkivert, det formelle arbeidsforholdet
startet 1. oktober, slik at vi fikk noen dager med overlapping.
O-sak 0269/2008-2010
Avslutning PU-leder:
Siste arbeidsdag for Siri Ask Fredriksen var fredag 9. oktober, som ble markert med lunch og
gaveoverrekking på ”Fole Godt”.
O-sak 270/2008-2010
SFF:
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Protokollside nr 067/2008-2010
SFF = særforbundenes fellesorganisasjon, som er i ferd med å inngå en mer formell,
strukturert organisasjon (stat i staten?). Målet er mer makt, konkretisert til idrettstingets
sammensetning, på bekostning av idrettskretsene. Tidshorisonten er jubileumstinget i 2011,
konsekvensen av å ikke nå fram er foreløpig ukjent. Det er å håpe at framstøtet møtes
konstruktivt og dialogisk, noe både idrettsstyret og IK har vist seg gode til. Se for øvrig Osak 244.
O-sak 0271/2008-2010
Senter for Sport Management:
Møre og Romsdal Idrettskrets og HiMolde (Høyskolen i Molde) har hatt et nært samarbeid i
mange år. Dette vil nå bli utvidet til å omfatte praksisplass og muligens planer om å etablere
et kompetansesenter på selve høyskolen. I en slik kontekst er det ønskelig at MRIK inngår i
et mer formelt partnerskap, der også NIF / NFF / andre aktører kan inngå.
O-sak 0272/2008-2010
Fylkeskulturkonferansen 2009:
Ålesund, 20. – 21. oktober 2009. Dag en var i samarbeid med KS, en temadag om
fylkesplanen og aktuelle utfordringer for Møre og Romsdal. Andre dagen hadde kultur som
tema, der mellom anna frivilligpolitikk var sentralt. Bjørn Olav Søndrol representerte Møre
og Romsdal Idrettskrets.
O-sak 0273/2008-2010
Ekstraordinært ting i Møre og Romsdal Volleyballkrets:
Dette ble avviklet i Ålesund, Rollonhuset, onsdag 14. oktober. 6 fremmøtte, vår lokale
representant – Odd Brede Langdal – inklusive.
O-sak 0274/2008-2010
Informasjonsmøte i regi av idrettsstyret:
Idrettsstyret inviterte særforbund, v/presidenter og generalsekretærer, og idrettskretser,
v/ledere og org.sjefer, til informasjonsmøte tirsdag 27. oktober:
o IKT strategi
o Valget 2009
o Regjeringserklæringen
o Statsbudsjettet 2010
o Momskompensasjon
o Idrettstingets sammensetning
O-sak 0275/2008-2010
Medarbeidersamtaler II:
Runde II ble sluttført fredag 9. oktober. Orgsjef hadde først samtaler med Siri, Geir, Bjørn
Olav og Ellen. Det hele ble avrundet med samtale mellom leder og org.sjef.
O-sak 0276/2008-2010
Lov og dom 2009:
Avvikles fredag 30. og lørdag 31. oktober, Rica Holmenkollen, Oslo. MRIK representert
v/Geir Moholt og Bjørn Olav Søndrol. Dessuten stiller Jostein O. Mo (lovutvalget) og Ulrik
Opdal (appellutvalget).
O-sak 0277/2008-2010
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Protokollside nr 068/2008-2010
Kurs spillemiddelsøknad:
Årlig kurs i regi av MRfylke. Orgsjef deltar torsdag 12. november.
O-sak 0278/2008-2010
Pressemelding statsbudsjettet:
Jamfør e-post 14.10.09. Oversendt media samme dag.
O-sak 0279/2008-2010
Oppstartmøte Eide, nr 3 i rekken:
Avviklet tirsdag 13. oktober. Rapport utsendt 14. oktober.
O-sak 0280/2008-2010
Startmøte Isfjorden IL
Onsdag 21. oktober ble det arrangert startmøte i Isfjorden. Møtet fikk stor
medieoppmerksomhet og ble avviklet som et åpent bygdemøte, med deltakelse fra
styremedlemmer i Rauma Idrettsråd.
O- sak 281/2008-2010
Idrettssenteret. Opprusting:
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.
Se for øvrig sak 0035, der følgende ble vedtatt:
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.
Status i forhold til entreprenører, avtalepartnere og samarbeidspartnere er fortsatt såpass
uklare at denne saken ble omgjort fra opprinnelig vedtakssak til O-sak.
O- sak 282/2008-2010
Frivilligforum og frivilligpolitikk:
Frivillignettverket og prosjektet ”Frivillige organisasjoner i samfunnsbygginga” skal ha
avslutningsmøte i Ålesund, Rica Parken, 11. november. Frivilligforum vil bli innkalt på et
senere tidspunkt.
II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 0038/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 8/2008-2010
Sak 0039/2008-2010: FYSAK Møre og Romsdal. Statusrapport
Sak 0040/2008-2010: Budsjettkorreksjon 2009
Sak 0041/2008-2010: Årsplan 2010. Første gangs behandling
Sak 0038/2008-2010
Godkjenning av protokoll nr. 8/2008-2010:
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Protokollside nr 069/2008-2010
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 8/2008-2010 (28. og 29. august 2009) godkjennes uten merknader.
Sak 0039/2008-2010
FYSAK 2009. Rapport fra koordinator:
Hva er status? Er vi i rute? Er planlagte tiltak gjennomført? Hvordan fungerer koblingen
mellom offentlig og frivillig regionalt? Lokalt? Hva med de nye folkehelsemidlene fra NIF?
Inngår de i helheten ”FYSAK Møre og Romsdal”?
Koordinator, v/idrettsfaglig konsulent oppsummerte og gjorde opp status, i samarbeid med
rådgiver fysisk aktivitet, MRfylke, Siri Ask Fredriksen
Enstemmig vedtak:
Styret tar FYSAK rapport 2009 til etterretning.
Sak 0040/2008-2010
Budsjettkorreksjon 2009:
Kompetanseoppfølging mot idrettslag og idrettsråd er tatt inn, likedan midlene til idrett og
folkehelse og landskonferansen for idrettsråd.
Enstemmig vedtak:
Budsjettkorreksjon 2009 godkjennes.

•

•

Sak 0041/2008-2010
Årsplan 2010. Første gangs behandling:
GAP - analyse: Forholdet nåsituasjon / ønsket situasjon. Utgangspunktet til MRIK
ved inngangen til 2010 er gunstig i form av bedrede rammevilkår som følge av
vellykket strategisk arbeid over år. Forsterkning er nøkkelordet, planens overbygning
er gjeldende strategiplan.
Relevante problemstillinger
o Presisering av operative mål
 Samsvar mellom mål og tiltak
• Kontinuerlig prosess
• Presisering og redigering
o Hva med Idrettssenteret?
 Kapasiteten er nå utnyttet
 Omfattende ombygginger og opprusting er foretatt
 Utbedring av inngangspartiene øst og vest står for tur, i samarbeid med
øvrige eiere…?
 Alternative drifts- og eiendomsformer
• Dialog med Molde kommune er i gang
o Arbeidsdeling styre og administrasjon:
 Delegering, informasjon, kommunikasjon, forståelse
• Kontinuerlig prosess som handler om ryddighet, forutsigbarhet,
roller og fullmakter
o Jamfør delegeringsreglement for Møre og Romsdal
Idrettskrets
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Protokollside nr 070/2008-2010
o Forvaltning av fylkestilskudd…
 Implementering av vedtak, fattet på tinget i 2006
• Hva og hvordan?
o Evalueringsmøte ikke gjennomført i 2009
o Vurdere enklere ordning, med bruk av relevante
parametre
o Regionalisering / Samarbeid med andre IK / Kompetansesenter
 Regionalisering av IK anses å være irrelevant
 Samarbeidsløsninger med tanke på kompetanseutvikling er aktuelt 
regionale kompetansesentra (RKS)
• Jamfør Agder (Vest Agder og Aust Agder) og Innlandet
(Hedmark og Oppland)
• Innenfor barneidrett har vi et samarbeid med Sør-Trøndelag
• Økt samarbeid med HiMolde framstår som relevant
o Praksisplass / Trainee allerede fra nyttår?
o Oppfølging av arbeidet med rammevilkår
 Momsreform, momsreform, momsreform!
 Det arbeidet vil la ned på disse områdene i 2006, 2007 og 2008 har
båret frukter
• Implementering i løpet av inneværende stortingsperiode
o Det handler om å prioritere de riktige tingene! Også i 2010!
Årsplan 2010, versjon 1, var vedlagt sakliste.
Enstemmig vedtak:
1. Årsplan 2010, versjon 1, og styrets drøftinger under styremøtet 28. oktober 2009,
legges til grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2009.
2. Administrasjonen gis fullmakt til endelige formuleringer av og opprydding i
operative mål til styremøte nr 10/2008-2010.
3. Endelig sanksjonering av årsplan 2010 gjøres på styremøte nr 10/2008-2010.

Molde, 29/10-09

Rune Sjåholm, org.sjef.
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