
 1 

 

 
STYREPROTOKOLL 

<> 
KRETSSTYRETS MØTE NR. 10/2010-2012 

ONSDAG 19. OKTOBER 2011 
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   

 
 

http://www.idrett.no/moreogromsdal
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Protokollside nr 065/2010-2012 
 
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 
Inger Johanne Vasskog 

------------------------------------------------- 
Orgsjef Rune Sjåholm 
Adm.leder Geir H. Moholt 
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer 
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim 

 
 
MØTESTED:  Idrettssenteret, Molde 
MØTETID:  Onsdag 19. oktober kl 16.45 – 19.30.  Enkel servering fra 
   16.15 
  
Saker på dette styremøtet 

o Møterunden 2011 - oppsummering 
o Strategiplan 2012-2016 – oppfølging  
o Idrettskretsting 2012 – i kombinasjon med Møteplassen 2012  
o Utviklingsprosjektet i MR – status 
o Idrettsrådene i MR – status  
o Valget 2011 – fylkestings- og kommunevalg - oppsummering 
o IK ledermøte andre halvår 2011 – 2.-4.9.2011, Kristiansand, hva skjedde? 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

 

O-sak 196/2010-2012 
Protokoll nr 9/2010-2012: 

Sendt og lagt ut onsdag 31. august 2011. 
 

 

O-sak 197/2010-2012 
Global Dignity Day: 

MRIK v/adm er engasjert i form av bidrag til å skaffe veiledere til Sunndal, Tingvoll og Ålesund.  
Tingvoll er ok, har fortsatt noen utfordringer i Sunndal og Ålesund.  Veiledning 13. oktober, selve 
dagen 18. oktober.  Jamfør O-sak 189. 

 
O-sak 198/2010-2012: 

Gjennomføring av ulike kurs og konferanser høsten 2011 
Jamfør O-sak 167.  
Aktivitetslederkurs: Kurset i Aukra ble avlyst, kursene i Rauma og Nesset er gjennomført. 

Nettverkssamling for kursledere aktivitetslederkurs er gjennomført. 
Inspirasjonssamling. Inspirasjonssamling for 60+ er gjennomført 
Klubbutvikling:  Kurs i Surnadal, Bøfjord IL og Aure er gjennomført som planlagt. 

Web-kurs for idretten i Rauma er avlyst i denne omgang, vi prøver igjen over 
nyttår. 
Av 3 planlagte kurs for idretten i Sykkylven er alle 3 avlyst, men idrettsrådet 
vil vurdere å gi tilbudet igjen etter samtale med lagene.  

http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/
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Protokollside nr 066/2010-2012 
 

Oppstartmøte: Det er gjennomført oppstartmøte for kommunedelplan idrett og friluftsliv i 
Surnadal. 

 
O-sak 199/2010-2012 

Utdanning av veiledere for klubbutviklingskurs: 
NIF inviterer idrettskrets og særforbund til å sende aktuelle veiledere for klubbutvikling på kurs våren 
2012 (Voksenåsen, 10-12.feb./10-11.mars/2-3.juni). Programmet er laget for nye veiledere innen 
klubbutvikling. Veiledere som har gjennomført skolering for start- og oppfølgingsmøter kan fortsatt 
levere disse møtene, men vil gjennom veilederutdanningen videreutvikles til å kunne ivareta en mer 
helhetlig utvikling i klubbene.  Møre og Romsdal kan trenge flere veiledere på dette området, gjerne 
fordelt mellom de ulike regionene i fylket. Prisen for deltakelse er kr 8500,- + reise pr. person. 
 

O-sak 200/2010-2012 
Møterunden 2011 - oppsummering: 

Sum 2011: 167 deltakere brutto – 151 netto, fra 92 ulike organisasjonsledd / 
institusjoner 
 
 

O-sak 201/2010-2012 
Strategiplan 2012-2016: 

Debatten rundt og vedtak som ble fattet ifb behandling av IPD 2011-2015 viser stor oppslutning om 
”Den norske idrettsmodellen”, hvilket gir idrettsstyret et fantastisk mandat for sitt virke i inneværende 
tingperiode: ”Idrettsglede for alle - mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig”.  Strategiplan 
2012-2016 følger opp denne unike modellen og er videreutviklet og oppdatert ift gjeldende strategiplan 
(2008-2012) og er forankret i IPD 2011-2015.  Se for øvrig vedtakssak 051. 

 
O-sak 202/2010-2012 

Idrettskretsting 2012 og ”Møteplassen 2012”: 
I en situasjon der vi skal vedta ny strategiplan vil det være ei utfordring om kombinasjonen lar seg 
gjennomføre i løpet av 2 dager.  Ift mobilisering vil det være en fordel.  Se for øvrig vedtakssak 0052. 
 

O-sak 203/2010-2012: 
Idrettskretssamling nr 2/2011: 

Ny programkomite er valgt, mandatet er oppdatert – idrettskretsene er i rute ift ny planperiode, selv 
om mange har utfordringer ift tilpasning til loven, som nå krever harmoniserte, 2-årige tingperioder i 
rute med idrettsting hvert fjerde år – hvilket vil si året før og året etter idrettstinget. 
 

O-sak 204/2010-2012 
”Utviklingsprosjektet” - status: 

Prosjektet er godt forankret, det har skjedd mye innenfor både inkludering og kompetanse, 
prosjektmodellen fungerer.  Spørsmålet er hele tiden: er det godt nok markedsført? 

Prosjektleder

Styringsgruppe

Beslutninger

Prosjekt
gruppe

Referanse
gruppe
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Protokollside nr 067/2010-2012 
 

O-sak 205/2010-2012 
Idrettsrådene i MR - status: 

Lam er ferdigstilt i følgende kommuner: Aukra, Aure, Fræna, Giske, Kristiansund, Midsund, Molde, 
Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Ørskog, Ålesund, Nesset, Rauma.  
Gjenstående: Averøy, Eide, Halsa, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Sunndal, Surnadal, 
Tingvoll, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta.  Fadderansvar mobiliseres herved   I plan og rapport står 
følgende: manglende årsmøterapporter på Sande, Hareid, Sula, Haram, Herøy.  Sande hadde (års-
)møte mandag 26.09 kl 16.00 (umulig tidspunkt ift representasjon), Haram hadde årsmøte tirsdag 
20.9.2011 (fadder Rune Skavnes måtte kaste inn håndkleet, venter på protokoll), Sula har hatt årsmøte 
uten å varsle og uten å sende inn protokoll, Hareid pleier å ha årsmøte i desember, men har ikke 
varslet eller sendt protokoll denne gangen.  Det bes også her om mobilisering og fadderansvar med 
tanke på reell oversikt.. 
 

O-sak 206/2010-2012 
Valgkampen 2011: 

 Vellykket stand i Ålesund lørdag 27.08, til tross for feil plassering, men vi var mobile… 

 Stort, vellykket politisk møte i Molde 25.08 

 Møte med politikerne i Kristiansund 06.06 

 Konfronterende avisinnlegg i regi av Gjemnes og Fræna IR 

 Intervju i NRK om regional / interkommunal anleggstenkning med utgangspunkt i 
anleggssenterplaner på Jendem, Aukra 

 Utfordret kommunene og idrettsrådene i regionen i ovenfornevnte sak 
 

O-sak 207/2010-2012 
Lederkurs for ungdom 15-19 år – utdanning av kurslærere: 

De 2 deltakerne som meldte seg som aktuelle som kursledere meldte dessverre forfall til 
kurslederkurset. Det er imidlertid utdannet ca. 40 kursledere fra hele landet, slik at vi kan bruke noen 
av disse for å gjennomføre kurs.  
 

O-sak 208/2010-2012 
Medarbeidersamtaler, runde 2 2011: 

Gjennomført i uke 41.  Oppfølging orgsjef / leder uke 42, i forkant av styremøte nr 10. 
 

O-sak 0209/2010-2012 
Uttale om statsbudsjettet 2012: 

Oversendt media fredag 7.10.2011, intervju i Romsdals Budstikke lørdag 08.10. 
 

O-sak 210/2010-2012 
Samling av org.sjefer, Nif sentralt, idrettsavd kulturdep og fylkesidrettskonsulenter: 

Samlingen skjer torsdag 20. oktober, 09.30-15.00, i departementets lokaler, Akersgt. 59. 
 

O-sak 211/2010-2012 
Saksbehandlerseminar andre halvår: 

Sted: Rica Holmenkollen Park Hotel.  Tidspunkt: torsdag 27. oktober.  MRIK representert ved org.sjef 
og adm.leder. 
 

O-sak 212/2010-2012 
Lov og dom seminar 2011: 

Sted: Rica Holmenkollen Park Hotel.  Tidspunkt: fredag 28. og lørdag 29. oktober.  MRIK representert 
ved org.sjef og adm.leder.   
 

O-sak 213/2010-2012 
Idrettens Regnskapskontor - implementering: 

Avtalt møte med IRK mandag 31.10.2011, med tanke på iverksetting / overgang f.o.m. 1.1.2012. 
 

O-sak 214/2010-2012 
Strategiplan 2012-2016: 

Versjon 2/3 utsendt 10.10 – sammen med innspillsbrev fra valgkomiteen. 
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Protokollside nr 068/2010-2012 
 

O-sak 215/2010-2012 
Valgkomiteen tinget 2012: 

Henvendelse fra valgkomiteen usendt 10.10.  Svar fra herværende styremedlemmer og nye kandidater 
har begynt å komme…- status: utfordringene er så store at organisasjonen / nettverket må bidra.  
Valgkomitearbeid er viktig, men håpløst om ikke det knyttes opp mot en aktiv, oppegående 
organisasjon, med et velpleid nettverk.. 

 
O-sak 216/2010-2012 

Søknad på midler til idrett og folkehelse og idrett i skole/SFO for 2011: 
NIF mottok 8.7.2011 tildelingsbrev fra Helsedirektoratet på avsatte midler til satsningen på 
forebyggende folkehelsearbeid i regi av norsk idrett. NIF vil, basert på søknader fra organisasjonen, 
fordele kr. 13,5 millioner (bevilgningen over statsbudsjettet er 15 mill..) til relevante prosjekter i 
organisasjonen.  MRIK søkte om kr. 500 000 til idrett og folkehelse og 516 000 til idrett i skole/ SFO. 
Søknadsfristen gikk ut 17. august. 
 
MRIK mottok tilsagnsbrev fr NIF, 7. 9. 2011. Vi fikk kr. 400 000,- til Folkehelse og kr. 0 til skole og 
SFO. Midlene øremerkes ”Aktiv på Dagtid” og ”Treningskontakter”.  Hdir har pålagt oss å bruke disse 
pengene, som skal gå til øremerkede tiltak, i løpet av høsten 2011.. – hvilket i praksis vil si i løpet av 2 
– 3 måneder!?  Denne praksisen må følges opp – partnerskap handler om samhandling, basert på 
respekt og likeverd. 
 

O-sak 217/2010-2012 
4.- 6. november arrangeres det Treningskontaktkurs på Rica Parken Hotel i Ålesund. Kurset 
arrangeres i samarbeid med Norges Blindeforbund, Møre og Romsdal og er spesielt tilrettelagt for 
blinde og svaksynte og deres ledsagere. Andre som er interessert i å jobbe som støttekontakt/ 
treningskontakt, trenere, hjelpetrenere og assistenter i idrettslag er også velkomne. 
 

O-sak 218/2010-2012 
Representasjoner: 

LOI – Lyngstad og Omegn Idrettslag – inviterer til 75 års jubileum lørdag 29. oktober kl 19.00.  Molde 
HKs 50 års jubileum 5. november står fast.   Rune Skavnes representerer MRIK. 
 

O-sak 219/2010-2012 
Ledermøte 2012 / ekstraordinært ting: 

Neste års ledermøte er fastsatt til fredag 8. og lørdag 9. juni, lokalisert til Rica Hell, Stjørdal.  Eventuelt 
ekstraordinært ting kan bety en dags forlenging, men ikke nødvendigvis, jamfør Nordland IKs innspill, 
datert 18. oktober.  Det vises også til innspill fra Troms IK 4.10.2011, der de er negative til en eventuell 
ny OL-søknad.   

 
O-sak 220/2010-2012 

”Kompetanse og inkludering”: 
Nytt møte i styringsgruppa (møte nr 2) er fastsatt til 1.11.2011 – fylkeshuset.. 

 
O-sak 221/2010-2012 

Økonomiseminar: 
”Økonomiavdelingen i NIF ønsker å invitere alle idrettskretsene til en felles ”økonomidag”. 
Vi ser at vi har behov for å få ut en del informasjon til dere. Vi ønsker også å høre hva dere mener 
NIF kan bidra med for å gjøre hverdagen deres enklere innenfor økonomiområdet. 
 
Her er noen at temaene vi tenkte å sette på agendaen: 

- Momskompensasjonsordninger  
- Regnskapsførsel for idrettslag 
- Rapportering til NIF, komplett årsregnskap og nøkkeltall 
- Skattefrie gaver” 

Samlingen skjer onsdag 23. november, fra 10.00-15.00.  MRIK representeres ved org.sjef og 
adm.leder. 
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Protokollside nr 069/2010-2012 
 

O-sak 222/2010-2012 

Styremøte i Averøy IR: 
Leder var representert på styremøte i Averøy IR, onsdag 21.9.2011.  Flere tiltak ift kompetanseløft for 
idrettsråd og samhandling med kommunen ble drøftet, noe som vil involvere MRIK.  Dette hilser vi 
velkommen! 

O-sak 223/2010-2012 

Nettverksamling i Molde: 
Tirsdag 8.11.2011 kl 18.00 – 21.00 arrangerer vi nettverksamling for veiledere innen idrett og ledelse / 
klubbutvikling i Møre og Romsdal. 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 

Sak 0050/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 9/2010-2012 
Sak oo51/2010-2012: Strategiplan 2012-2016 
Sak 0052/2010-2012: IK – tinget 2012 / Møteplassen 2012 
Sak 0053/2010-2012: Oppfølging av idrettsråd 
Sak 0054/2010-2012: Sammenslåing og oppløsning av idrettslag  
 

Sak 050/2010-2012 
Godkjenning av protokoll nr. 9/2010-2012: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 9/2010-2012 (26. og 27. august 2011) godkjennes uten merknader. 

 
 

Sak 051/2010-2012 
Strategiplan 2012-2016, 3. gangs behandling: 

18. mai ble følgende retningslinjer poengtert: 

 Konsistens innebærer at vedtatt IPD 2011-2015 (idrettspolitisk dokument) er styrende 

 Kumulativ innebærer at gjeldende strategiplan (2008-2012) ligger i bunn 

 Overordnet innebærer at planen skal ligge på et overordnet, strategisk nivå, med strategiske 
innsatsområder og strategiske mål 

 Fokus innebærer prioritering av basisoppgaver med et langsiktig perspektiv 

 I arbeidet brukes x og y modell, kongruensmodell, beslutnings- og kommunikasjonstrappa 
som metodikk 

 Strategiplanen vil bli gjenstand for behandling på styremøtene framover høsten 
 

Forslag til plan ble sendt ut til organisasjonsleddene og lagt ut på web første halvdel av juli. 
 

Under startmøtet (styremøte nr 9) i Ålesund 26. og 27. august ble vi enige om følgende: 

• Klar bevissthet og fokus mot primæroppgaver – jobber for å bli kvitt drift av eiendom 

• Godt planverk 

• Kompetent administrasjon og styre, engasjert 

• Utviklingsorientert 

• Må bli bedre på markedsføring 

• Godt nettverk 

• Felles styremøte (-r) med nabokretser..? / samarbeid innen kompetanse 

• Dialog særidretter IK kan bli bedre 

Dessuten: 

• Solid økonomi / gode partnerskap 

• Bærekraft – gode ressurser til å møte framtida 

• Idrettens egenverdi gir nytteverdi for samfunnet 

• Gjøre idretten enda mer samfunnsbevisst  inkludering = ta vare på dem som ikke er ”vinnere” 

• Ressurstilførsel fra stat/fylke/kommune – fortsatt samspill med offentlig sektor for et bedre samfunn  

ikke aktør på sponsormarkedet 

• Styret kan bli mer bevisst ut mot media 
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Protokollside nr 070/2010-2012 
 

• Omdømmebygging = leve opp til og i samsvar med verdigrunnlaget 

• Ny tippenøkkel  bra! 

• Positivt at folkehelse / God Helse er en del av idretten i MR 

Nytt forslag foreligger og ble sendt til 600 org.ledd og lagt ut på web i uke 41, sammen med brev fra 

valgkomiteen som ber om forslag på kandidater til styre og kontrollkomite. 

  

Enstemmig vedtak: 

1. Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets tar innspill til etterretning. 

2. Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets slutter seg til foretatt redigering i samsvar med mottatte innspill. 

3. Styret holder fast ved opprinnelige føringer, der intensjonen fortsatt er behandling av planen på 

samtlige styremøter fram mot tinget i april 2012. 

 
 

Sak 052/2010-2012 
IK tinget 2012 / Møteplassen 2012: 

Konferansen ”Idrett, rus og snus”, opprinnelig planlagt avviklet 15. og 16. oktober 2011, er utsatt til 13. 
og 14. april 2012, dvs lagt til ”Møteplassen 2012”.  Utfordring: makter vi en slik konferanse fredag og 
lørdag kombinert med ting over en dag (lørdag 14. april) – og med øvrige programposter på 
”Møteplassen”, rettet mot trenere for barn og ungdom?  
 
Om tinget skal avvikles over en dag, kreves at det strekkes i begge ender = start lørdag formiddag og 
slutt sen ettermiddag.  Eventuelt: gjøre unna registrering fredag ettermiddag og gå rett på 
konstituering lørdag. 
 
Se vedlegg: forslag til program og skisse for gjennomføring. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Møteplassen 2012 og idrettskretstinget samme år avvikles over samme helg – fredag 13. og 
lørdag 14. april. 

2. Møteplassen 2012 starter på dagtid fredag 13. april, med målgruppe folkehelsekoordinatorer, 
andre offentlige ansatte som jobber med folkehelse og forebyggende arbeid for barn og unge. 

3. Registrering foregår kontinuerlig fredag 13. april – både til Møteplassen og til IK tinget. 
4. Registrering til IK tinget holder fram lørdag 14. april, kontinuerlig fram til konstituering. 
5. IK tinget 2012 i Møre og Romsdal avvikles over en dag – lørdag 14. april. 

 
Sak 053/2010-2012 

Oppfølging av idrettsråd: 
Styremedlemmene hadde en runde med status i egne soner, ift lokale aktivitetsmidler, 
årsmøteavviking, planprosesser, valgkampen, kompetanseoppfølging, samhandling med kommunen, 
m.m. 
 
Enstemmig vedtak: 
Status og orientering tas til etterretning. 
 

Sak 054/2010-2012 
Oppløsning og sammenslåing av idrettslag: 

I styresak 009/2010-2012 ble Hareid og Ulstein Tennisklubb, Smøla Pistolklubb og Romsdal RC 
Klubb tatt under administrasjon. 
 
Det har ikke lyktes å reorganisere disse idrettslagene slik at disse kan bestå som egne rettssubjekter. 
Hareid og Ulstein Tennisklubb har ikke respondert på noen henvendelser, inkludert annonsering i 
aviser. Det er ikke avdekket eiendeler i idrettslagets regi. Bankkonto er registrert på privatperson.  
Smøla Pistolklubb har ikke lengre egne medlemmer. Disse har i praksis gått over til det lokale 
skytterlaget. Alle eiendeler er overført skytterlaget av idrettslaget selv. Skytterlaget er ikke medlem i 
NIF. 
 
Romsdal RC Klubb har ikke lengre egne medlemmer. NMK Molde har vedtak om sammenslåing. 
Bankkonto er overført til oss og vil bli overført videre til NMK Molde.  
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Protokollside nr 071/2010-2012 
 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Hareid og Ulstein Tennisklubb oppløses med virkning fra 19. oktober 2011. 
2. Smøla Pistolklubb oppløses med virkning fra 19. oktober 2011.  
3. Romsdal RC Klubb slås sammen med NMK Molde med virkning fra 19. oktober 2011.  

 
 
 

 
 

Molde, 21/10-11 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


