STYREPROTOKOLL
<>
KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2010-2012
MANDAG 31. MAI 2010
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

1

Protokollside nr 001/2010-2012
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE
Tlf:
41 90 00 31

www.nif.idrett.no/moreogromsdal/
Til stede var: Per Dagfinn Fagerli
Heidi Falkhytten
Berit Kalvø Stephansen
Rune Skavnes
Ivar Øyen
Odd Brede Langdal
Inger Johanne Vasskog
Heidi Skaug
Vegard Riise Eikrem
------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Utplassert student Christine Svoren
MØTESTED:
MØTETID:

Idrettssenteret, Molde
Mandag 31. mai kl 16.45 – 19.30

Saker på dette styremøtet
• IK tinget 2010
o Evaluering
o IK ting 2012
o Kombinasjon møteplassen
• Ledermøtet 2010
• Nettverksamling
• Årsmøterunden 2010
o Kompetanseutvikling med fokus på idrettsråd
o Status
I.

SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 001/20010-2012
Anleggspolitikk:
Det avgåtte styret (perioden 2008-2010) ga to uttaler om anleggspolitikken i vinter / vår. Den
ene gjaldt ”anleggspolitisk handlingsplan”, den andre ”kriterier for spillemidler.” Begge
uttalene er fundamentert i følgende utdrag av MRIKs strategiplan 2008-2012:
”Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og bedre idrett og fysisk
aktivitet. Den samlede anleggsmassen skal:
- legge til rette for allsidig idrett og fysisk aktivitet, tilpasset ønsket
aktivitetsprofil i befolkningen
- idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ, der kravet om forankring
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i kommunalt planverk og lokale behov står fast
- fokus i anleggsutviklingen skal være på idrettsanlegg med stort
brukerpotensial
- idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir viktige sosiale
møteplasser der spesielt barn og ungdoms interesser og behov ivaretas
- idrettsanlegg skal være tilgjengelig for alle
I Møre og Romsdal har vi organisert arbeidet med idrettsanlegg i et eget råd,
«Anleggsrådet» i Møre og Romsdal. Leder i rådet oppnevnes av
idrettskretsstyret. De øvrige representantene består av 8 personer som
oppnevnes av representanter for særidrettene, Forum for natur og friluftsliv
(FNF) og Det Frivillige Skyttervesen (DFS). I tråd med overordnede mål, der
anlegg fungerer som virkemiddel, ønsker vi å legge til rette for reell
brukermedvirkning i anleggspolitikken og forvaltningen av spillemidlene i
Møre og Romsdal.
Følgende idretter har fast plass i rådet:
• Fotball, ski, friidrett, hallidretter. I tillegg er, som nevnt, FNF og DFS
representert. DFS representerer i den sammenheng også den
organiserte skytteraktiviteten i NIF.
Idretten i Møre og Romsdal er tjent med lokal og regional involvering i alt
arbeid som har med idrett og fysisk aktivitet å gjøre. Anlegg og prioritering
av spillemidler er vesentlige virkemidler i så henseende; formelle
beslutningsarenaer er folkevalgte organ på regionalt og lokalt nivå.
Idrettens påvirkningsverktøy er kompetanse og evne til samhandling
gjennom relevante fora – lokalt gjennom idrettsrådene, regionalt gjennom
anleggsrådet, organisert og regissert av Møre og Romsdal Idrettskrets.
Denne samarbeidsmodellen er unik i Norge og er et forbilde for samhandling
mellom offentlig og frivillig sektor – nasjonalt, regionalt og lokalt.
Sekretariatsfunksjonen i Anleggsrådet ivaretas av Møre og Romsdal
Idrettskrets sin administrasjon.
Sett hen til viktigheten av involvering og brukermedvirkning og det
faktum at anlegg er blant de aller viktigste virkemidlene for å
opprettholde, styrke og utvikle den fysiske aktiviteten, erfarer vi at
Anleggsrådet er et godt og egnet redskap som bør videreføres.
Anleggsarbeidet i Møre og Romsdal er et institusjonalisert samvirke mellom
offentlig og frivillig sektor på regionalt nivå, med positive lokale
ringvirkninger i form av omfattende lokal aktivitet og relativt stor tilgang på
spillemidler til anlegg:
1. Involvering i planprosesser. Konsept: framtidskveld.
2. Nettverksbygging. 8 årlige, regionale høstmøter med kommunale
saksbehandlere, andre offentlige etater, idrettsråd, særkretser og
idrettslag.
3. Utvikling av spesifikk kompetanse. Idrettsfaglig veiledning inn mot
særidretter.
4. Anleggsrådgiving. Krav til forhåndsgodkjenning av planer.
5. Koordinere bruken av idrettshallene. Samordning for å unngå
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kollisjoner mellom særidretter og for å utnytte idrettshallene optimalt.
Årlig hallfordelingsmøte
6. Overføringsverdier. Markedsføring av gode byggeprosjekt og ideer.
7. Drift av Anleggsrådet.
8. Innstiling om fordeling av spillemidlene. Årlig sak, der Anleggsrådet
og idrettskretsstyret gir uttale før endelig behandling i kulturutvalget.
Størrelsen på spillemiddelpotten til Møre og Romsdal er blant annet avhengig
av aktivitet på søkersida. For å si det enkelt: desto flere godkjente søknader
og desto mer penger det blir søkt om, jo bedre, fordi det innebærer mer
penger til idrettsanlegg i Møre og Romsdal. Punkt 1, planprosesser, er sentralt her: hvordan
lage gode planer som bidrar til å skape mest mulig og best mulig aktivitet, der anlegg fungerer
som et viktig virkemiddel i aktivitetssammenheng og ikke er et mål i seg selv?”
O-sak 002/2010-2012
Nettverksamling i Møre og Romsdal:
Tidspunkt: Onsdag 9. Juni 2010 kl 18.00 – 21.00. Sted: Idrettssenteret, Molde. Målgruppe:
nettverkspersoner innen kompetanseutvikling – særidrettslig og fellesidrettslig – som er aktive
i Møre og Romsdal.
O-sak 003/2010-2012
Oppfølging av planprosess i Molde kommune:
Oppfølgingen skjedde i form av ”folkemøte” mandag 12. april, som ledd i ”Idrettsfestivalen.”
Oppstartmøte hadde vi i mars 2009, oppfølgingen handlet om Molde Idrettspark i vid
forstand, med særskilt fokus på fremtidig utnytting av ”Idrettens Hus.”
O-sak 004/2010-2012
Godkjenning av idrettskretsens lov / protokoll fra idrettskretstinget:
Styrets lovforslag ble godt mottatt på tinget og ble vedtatt med 53 stemmer for og 7 imot.
Vedtaket ble også godt mottatt hos øvrige idrettskretser under idrettskretsledermøte på
Gardermoen i 23. / 24. april. Loven, samt protokoll, ble oversendt idrettsforbundet 14. april
2010 for endelig godkjenning. Også orgsjefkollegiet og øvrige idrettskretser har fått
oversendt kopi. Styret fikk oversendt protokollen 14. april.
O-sak 005/2010-2012
Nøkkeltallsrapportering:
Signert økonomisk årsrapport, samt nøkkeltallsrapportering er oversendt NIF og Møre og
Romsdal fylkeskommune 14.4.2010. Jamfør e-post datert 20/4-10.
O-sak 006/2010-2012
Protokoll fra idrettskretstinget 2010:
Sendt til styret 20. april 2010.
O-sak 007/2010-2012
Idrettskretsledermøte (IK ledermøte):
Første halvårs IK ledermøte ble avviklet på Rica Gardermoen 23. Og 24. april. Tema: mva,
tingsammensetning (jamfør e-post datert 22.04), Idrettspolitisk Dokument (IPD) 2011-2015,
kommune og fylkestingsvalg 2011, valgkomiteen til Idrettstinget 2011, kriterier spillemidler
til anlegg, rolle- og arbeidsdeling m.m. Leder, nestleder og org.sjef representerte MRIK.
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O-sak 008/2010-2012
Ledermøte 2010:
Ledermøtet i NIF avvikles i Tromsø fredag 28. Og lørdag 29. mai 2010. MRIK representeres
av leder og org.sjef. I tillegg til årsmelding og regnskap behandles mva, rolle- og
arbeidsdeling, tingsammensetning, status IPD, kommune og fylkestingsvalg 2011 m.m.
O-sak 009/2010-2012
NHF Region Midt (håndballregionen) - anleggsmøter:
Volda 8. Juni; Ålesund og Molde 9. juni.
O-sak 010/2010-2012
Idrettsråd og kommuner i Møre og Romsdal 2010:
Oppsummering med oppdatering av ”samfunnsregnskapet” utsendt 21. april. Lagt ut på web
21. Mai.
O-sak 011/2010-2012
Høringssvar – felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett:
Høringssvar sendt fra MRIK 23.4.2010. Høringssvaret vedlegges innkalling.
O-sak 012/2010-2012
Idrettskretsens anleggsråd - supplering:
Møre og Romsdal Skytterkrets ønsker direkte representasjon inn i Anleggsrådet, noe som vil
bli implementert med virkning fra 2011.
O-sak 013/2010-2012
Ungdomsidrett:
Arbeidet med revidering av retningslinjer for ungdomsidrett har pågått inneværende
tingperiode. Questback undersøkelse er besvart av administrasjonen iht fristen som var 12.
mai 2010. Stikkord er klubbutvikling, organisasjonsfaglig og idrettsfaglig kompetanse,
inkludering og involvering.
O-sak 014/2010-2012
Utdanningsprogram Yngre ledere:
MRIK har innstilt tre kandidater til utdanningsprogram for yngre ledere, et studium for
ungdom i alderen 19-29 år som gir 15 studiepoeng, i samarbeid med NIH. Søknadsfristen var
1. mai. De tre kandidatene kom fra hhv Tresfjord Karateklubb (Victoria Berven Svendsen),
NMK Molde (Kjetil Farstad) og Vestnes Varfjell (Knut Øyvind Hoem).
O-sak 015/2010-2012
Nye hjemmesider:
Vi holder på å bygge opp nye hjemmesider – under plattformen ”Forbundet Online” –
implementering kommer ikke til å skje før i august.
O-sak 016/2010-2012
Treningskontaktkurs:
Treningskontaktkurs er tiltak i ”FYSAK Møre og Romsdal”, som inngår i God Helse
programmet i Møre og Romsdal. Det første kurset ble avviklet i Skodje 23., 24., 25. og 28.
april, med 43 deltakere.
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O-sak 017/2010-2012
Evaluering av møteplassen 2010:
Se:
https://webreports.questback.com/isawebrep/webreporter.aspx?auth=084887097767EAA11D
D5F5A4BE4EB7E565E2F07D&rid=2525606
Tilbakemeldingene i denne quest back undersøkelsen er – som linken viser – meget gode
Se for øvrig vedtakssak 002/2008-2010.
O-sak 018/2010-2012
Sunndal Idrettsråd – møte med politikerne:
Orgsjef deltok på møte i regi av Sunndal Idrettsråd 18. Mai. Politikerne kom ikke, men
pressen kom, noe som ga store oppslag både i Tidens Krav og Aura Avis. På denne måten
oppnådde idrettsrådet fokus mot idrettens rammevilkår i Sunndal, noe som vil bli fulgt opp.
O-sak 019/2010-2012
Ørsta Idrettsråd – ekstraordinært årsmøte:
37 mennesker deltok på det ekstraordinære årsmøtet 25. mai, 28 stemmeberettigede. Kun en
sak på saklista: uttale om tradisjonell flerbrukshall (alternativ A) eller overtrykkshall
(alternativ B). 18 stemte for alternativ A, 8 for alternativ B. Ulrik Opdal, assistert av org.sjef,
stod for møteledelsen.
O-sak 020/2010-2012
Rauma Idrettsråd – strategimøte:
Tema: anleggsstruktur. Tidspunkt/sted: Onsdag 26. Mai kl 19.00/rådhuset. MRIK
representert v/Bjørn Olav Søndrol og Ivar Øyen.
II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 001/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 12/2008-2010
Sak 002/2008-2010: Idrettskretstinget 2010. Evaluering
Sak 003/2008-2010: Møteplan andre halvår 2010
Sak 001/2010-2012
Godkjenning av protokoll nr. 12/2008-2010:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 12/2008-2010 (24. mars 2010) godkjennes uten merknader.
Sak 002/2010-2012
Idrettskretstinget 2010. Evaluering:
Sjekkpunkt i forhold til dreiebok:
• Tidsplanen
• Åpning av tinget
• Godkjenning av fullmakter
• Konstituering – oppgavefordeling
• Sakenes behandling – arbeidsfordeling
• Mottakelse av tingdelegater og gjester
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Dessuten:
• Oppmøte
• Engasjement
• Kombinasjon med ”Møteplassen”
• Bestemmelse av tid og sted for neste idrettskretsting
Enstemmig vedtak:
1. Evaluering, gjennomgang og styrets drøftinger tas til etterretning.
2. Idrettskretstinget 2012 skal legges til Molde.
3. Møteplassen 2012 parallellkjøres med idrettskretstinget 2012.
Sak 003/2010-2012
Møteplan andre halvår 2010:
I møteplanen for andre halvår inkluderes ”Møterunden 2010.”
Enstemmig vedtak:
1. Styremøter avholdes slik
•
Fredag 27. og lørdag 28. august. Sted: Rica Parken Hotel, Ålesund.
•
Tirsdag 19. oktober. Sted: Idrettsenteret, Molde.
•
Fredag 3. og lørdag 4. desember. Sted: Rica Hotel, Kristiansund.
2. Møterunden 2010 avvikles slik:
•
Møte nr 1 og 2: Tingvoll, torsdag 2.9.2010
•
Møte nr 3 og 4: Molde, torsdag 9.9.2010
•
Møte nr 5 og 6: Ulstein, mandag 13.9.2010
•
Møte nr 7 og 8: Spjelkavik, tirsdag 14.9.2010

Molde, 1/6-10

Rune Sjåholm, org.sjef.
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