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STYREPROTOKOLL 

<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 11/2010-2012 
FREDAG 2. OG LØRDAG 3. DESEMBER 2011 

STED: RICA SEILET HOTEL, 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 072/2010-2012 
 
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 
Inger Johanne Vasskog 
Rune Skavnes, delvis til stede lørdag 3. 
Skriftlige stillingtaken til vedtakssaker fra styremedlemmene 
Odd Brede Langdal, Berit Kalvø Stephansen og Rune Skavnes  

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

  Valgkomiteen v/leder Bjørn Ivar Rødal 
  Valgkomiteen v/medlem Unni Søbstad Larsen, lørdag 
  Valgkomiteen v/medlem Eldbjørg Tvergrov 
  Arve Vasskog 
------------------------------------------------- 
MØTESTED: Rica Seilet Hotel, Molde 
MØTETID:  Fredag 2. desember kl 17.30 – 20.00.  Enkel servering 
   fra 17.00. Julebuffet kl 20.30 
    Lørdag 3. desember kl 09.00 – 13.00.   Lunsj kl 13.00  
 
Saker på dette styremøtet 

o Årsplan 2012 
o Strategiplan 2012-2016 – oppfølging  
o Budsjettkriterier 2012 
o Møteplan første halvår 2012 
o Innsatspokaler 2011 
o Oppfølging av idrettsråd 

� Årsmøterunden 2012 
 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 
O-sak 224 / 2010-2012 

Protokoll nr 10/2010-2012: 
Lagt ut mandag 24. oktober 2011, sendt ut til kvalitetssikring torsdag 20. oktober 
2011 (dagen etter avviklet styremøte). 

 
O-sak 225/2010-2012 

Aksjonen MOBILRETUR: 
Norges idrettsforbund og Telenor inngikk samarbeid om innsamling av brukte 
mobiler – Aksjon Mobilretur. Idrettslag i hele landet kunne melde seg på og de første 
500 idrettslagene fikk delta. 
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Protokollside nr 073/2010-2012 
 
23. oktober var siste aksjonsdag og 16. november ble idrettslagene tildelt sine midler. 
Det ble samlet inn 171 904 brukte mobiler a kr 35,- i aksjonsperioden. Blindheim IL  
var det laget som samlet inn flest mobiler, over 3.330. Telenor tildelte over 6 
millioner til deltakende idrettslag den 16. november. De 21 idrettslagene i Møre og 
Romsdal som deltok fikk tilbakeført over 403 000 – der Blindheim IL fikk over 116 
000. 15 idrettslag på Sunnmøre, 4 idrettslag på Nordmøre og 2 idrettslag i Romsdal 
deltok på aksjonen i år. Det planlegges en ny Aksjon Mobilretur i 2012. Idrettslag kan 
melde seg på fra den 17. januar kl 0900. 
 

O-sak 226/2010-2012 
Gjennomføring av kurs og konferanser høsten 2011 og planlagte kurs 

våren 2012: 
Jamfør O-sak 167 og 198: 
Klubbutvikling: Det er gjennomført nettverkssamling for klubbveiledere 8. 

november.  MRIK representert v/Grete Opheim, Per Dagfinn 
Fagerli, Ulrik Opdal og Rune Sjåholm. 
Det er gjennomført 2 idrettsrådsbesøk, idrettens dag og 
kommuneprosess i Averøy IR i september (21.09) og november 
(03.11 og 23.11).  MRIK operatør v/leder og orgsjef. 
Det er gjennomført 2 start- og oppfølgingsmøter for ungdommer 
i Sp Kl Træff i oktober/november.  MRIK operatør v/orgsjef. 
Det er gjennomført idrettsrådseminar i Nesset Idrettsråd med 
fokus på idrettsregistrering og Klubben Online 16. november.  
MRIK operatør v/orgsjef og representert v/styremedlem Ivar 
Øyen. 

Konferanser: Idrettskretsen har deltatt aktivt med planlegging, gjennomføring 
og bidrag til Erfaringskonferansen God Helse 9.-10. november.  
MRIK representert v/Ellen Hammer, Grete Opheim og Rune 
Sjåholm. 

 
Informasjonsmøter:Idrettskretsen har gjennomført informasjonsmøter ved stifting av 

 nye Tingvoll Bordtennisklubb, Nordmøre EL Innebandyklubb,  
Utrøna Seglarlag, Haram Klivrarlag, Kristiansund Shiseikai 
 Karateklubb. 

 
Aktivitetslederkurs: Det er planlagt 1 kurs i Aure i regi av Aure Idrettsråd i uke 5 og 6 

2012. 
Det er planlagt 1 kurs i Molde i regi av Molde folkehøyskole i uke 
2 og 3 2012. Dette er kun for elevene ved folkehøyskolen. 

 
Lederkurs for ungdom: Det er planlagt Lederkurs for ungdom 15- 19 år i 

samarbeid med Sør-Trøndelag idrettskrets. Kurset blir lagt til 
Vikaneset på Frei i tiden 27.–29. januar 2012. Invitasjon sendes 
til idrettslagene i begynnelsen av desember.  

 
Treningskontaktkurset i Ålesund første helga i november ble utsatt pga for få 

påmeldte. Ålesund spilte cupfinale samme helg, og mange 
bemerket at det var et dårlig tidspunkt å arrangere kurs på. 
Kurset blir satt opp på nytt, første halvdel av 2012. 
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Protokollside nr 074/2010-2012 
 

Treningskontaktkurs i Fræna er under planlegging og arrangeres i løpet vinter/ vår 
2012. Kurset arrangeres i samarbeid med Fræna kommune og 
Fræna idrettsråd. 

   
O-sak 227/2010-2012 

Nyhetsbrev til IL/IR/SK/Regioner: 
Det andre nyhetsbrevet blir sendt ut i løpet av første halvdel av desember. 
 

O-sak 228/2010-2012 
Saksbehandlerseminar org og lov: 

Rica Holmenkollen torsdag 27. oktober.  MRIK representert v/ Geir Moholt og Rune 
Sjåholm. 
 

O-sak 229/2010-2012 
Lov og dom seminar: 

Rica Holmenkollen fredag 28. og lørdag 29. oktober.  MRIK representert v/Geir 
Moholt og Rune Sjåholm. 

 
O-sak 230/2010-2012 

Jubileum: 
Lyngstad og Omegn IL hadde 75 års jubileum lørdag 29. oktober.  Rune Skavnes 
 representerte MRIK. 
 
Leder representerte ved Molde HKs 50 års jubileum fredag 4. november, nestleder 
ved Åmdal Ils 50 år jubileum lørdag 5. november.  Torsdag 1. desember representerte 
Rune Skavnes ved Blindheim Ils 75 års jubileum. 
 

O-sak 231/2010-2012 
Møre og Romsdal Gym og Turnkrets: 

Orgsjef representerte MRIK under styremøte og fagsamling i regi av Møre og 
Romsdal Gym og Turn lørdag 5. november.  Sted: Idrettssenteret, Molde. 
 

O-sak 232/2010-2012 
Lokale aktivitetsmidler: 

Purring til 8 idrettsråd (med flagg og utropstegn) gikk ut mandag 21.11.  Pr 2.12.2011 
gjenstår ett idrettsråd: Vestnes. 
 

O-sak 233/2010-2012 
Fellesmøte mellom NIF sentralt, KUD, fylkesidrettsledere og orgsjefer: 

Møtet fant sted i departementets lokaler torsdag 20. oktober og var en meget god 
start på et forhåpentligvis konstruktivt, fremtidig samarbeid. 

 
O-sak 234/2010-2012 

Møte med Moldebadet KF: 
Møtet fant sted i fylkeshusets lokaler tirsdag 25. oktober.  Til stede var Siri Ask 
Fredriksen og Kjetil Håve fra fylkeskommunen, Tore Birkeland fra Molde kommune, 
park og idrett, Eva Kristin Ødegård fra Moldebadet og orgsjef. 
 

O-sak 235/2010-2012: 
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Protokollside nr 075/2010-2012 
 

Styringsgruppa frivilligprosjektet: 
Møte nr 2 i styringsgruppa ble avholdt tirsdag 1. november. 6 av 7 møtte, tema var 
status og veien videre. 
 

O-sak 236/2010-2012 
Møte med svømmeidretten i Molde - status: 

Leder i idrettsrådet i Molde, sekretariat, representanter fra svømmeklubb (3) og 
undervannsklubb (2) og orgsjef, MRIK, hadde møte tirsdag 22.11 i idrettssenteret. 

 
O-sak 237/2010-2012 

Frivillighet i frivillighetsåret og fragmentering: 
Orgsjef leverte kronikk til media i Møre og Romsdal på vegne av 
”Utviklingsprosjektet” i løpet av oktober / november. Denne ble fulgt opp og 
konkretisert ift svømmeidretten og frivilligheten i Molde i uke47.   
 

O-sak 238/2010-2012 
Utviklingsforum og fagsamling klubbutvikling: 

Grete Opheim deltok på utviklingsforum og fagsamling klubbutvikling for IK og SF 
21. og 22. november.  
På utviklingsforum ble følgende tatt opp: status på trenerløypa, Post 3 stafetten – ski, 
friidrett og håndball presenterte ulike tiltak og utfordringer –  Lederkurs for ungdom, 
Kompetansearbeid i praksis på Innlandet (IKI), Samarbeidsavtalen og samarbeidet 
mellom SF og IK i praksis samt et gruppearbeid. 
 
I fagsamlingen klubbutvikling var det lagt opp både til presentasjon av nytt 
klubbutviklingsprogram (bygger videre på det tilbudet vi har, men flytter fokus fra 
kurs til prosess), presentasjon av ny klubbveilederutdanning og SF og IK sine 
oppgaver i den forbindelse. 
 

O-sak 239/ 2010-2012 
Folkehelsemidler fra NIF: 

Vedrørende våre to folkehelseprosjekter; ” Aktiv på Dagtid” og ”Treningskontakter”, 
har vi fått beskjed fra NIF om at midlene som ikke brukes innen utgangen av 2011, 
mest sannsynlig kan overføres til 2012. NIF venter på endelig svar fra 
Helsedirektoratet, men alt tilsier at dette blir utfallet. 
 
I forhold til ”Aktiv på Dagtid” har vi takket være folkehelsemidlene fått til samarbeid 
med idrettslag i flere av de kommunene som allerede har tilbudet. Idrettslaga bidrar 
med aktivitet direkte inn i tiltaket, og mottar stimuleringsmidler fra oss. Ved hjelp av 
disse midlene har to nye kommuner opprettet Aktiv på Dagtid tilbud i løpet av 
høsten. 
 
 Følgende kommuner har pr. dags dato tilbud om ”Aktiv på Dagtid” i vårt 
fylke: Molde, Ålesund, Kristiansund, Volda, Aukra, Fræna, Giske, Haram, Midsund, 
Rauma, Sunndal, Surnadal, Gjemnes og Nesset. 
 
Følgende idrettslag bidrar inn i tiltaket: Molde Golfklubb, Molde 
Turnforening, Valder IL, Brattvåg IL, Midsund IL, Eidsøra IL og Vistdal IL.  
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Protokollside nr 076/2010-2012 
 

O-sak 240/ 2010-2012 
Rutinekontroll momskompensasjon 2010: 

Kun ett idrettslag er plukket ut i Møre og Romsdal: Aalesunds FK, med omsetning > 5 
mill. Org.sjef sendte brev til idrettslaget mandag 28.11, med frist tirsdag 6.12.2011 for 
tilbakemelding (signert protokoll, signert og revidert årsregnskap, samt forklaring).  
Dette er en årlig kontroll og en del av idrettens selvjustis, der det er viktig at vi viser 
ansvar og at vi har kontroll.  Aalesunds FK responderte 30.11.2011, nødvendig 
dokumentasjon er oversendt NIF samme dag. 
 

O-sak 241/ 2010-2012 
Spillemidler til utstyr: 

Fordeling av midler til barneidrettsskoler i Møre og Romsdal:  

• 8 søknader 

• > 70 000 kr 

• Innvilget 95 % - 69 000 kr 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 055/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 10/2010-2012 
Sak o56/2010-2012: Strategiplan 2012-2016 
Sak 057/2010-2012: Budsjettkriterier 2012 
Sak 058/2010-2012: Årsplan 2012 
Sak 059/2010-2012: Møteplan første halvår 2012  
Sak 060/2010-2012: Innsatspokaler 2012 
Sak 061/2010-2012: Oppfølging av idrettsråd  
Sak 062/2010-2012:  Medlemsundersøkelsen 
Sak 063/2010-2012: Oppløsning av idrettslag 
 
 

Sak 055/2010-2012 
Godkjenning av protokoll nr. 10/2010-2012: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 10/2010-2012 (19. oktober 2011) godkjennes uten merknader. 
 

 
Sak 056/2010-2012 

Strategiplan 2012-2016, 4. 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 
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Protokollside nr 077/2010-2012 
 

• 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 
• 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. 

  
Dette ble vedtatt 19. oktober (styremøte nr 10) 

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. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Styrevedtak i sak 0051/2010-2012 (19. oktober 2011) bekreftes og videreføres. 
2. Redigeringer vedtatt under styremøte nr 11 innarbeides. 
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Protokollside nr 078/2010-2012 
 

Sak 057/2010-2012 
Budsjettkriterier 2012: 

Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste 
styremøte.  Kriteriene er opplistet og nummerert i 24 punkter.  Kriteriene skal være 
konsistente med vedtakssak 058. 
 

Budsjettkriterier 2012, samt leieavtale varebil vedlegges – i samsvar med vedtak og 
premiss i sak 0016/2008-2010. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Kriterier for budsjettarbeid i 2012 godkjennes. 
2. Leieavtale for varebil godkjennes. 

 
 

Sak 058/2010-2012 
Årsplan 2012: 

Se vedlegg. 

Planen er tilpasset struktur og innhold i forslag til strategiplan 2012-2016. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsplan 2012, med styrets drøftinger under styremøtene 8, 9, 10 og 11, legges til 
grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2012. 
 
 

Sak 059/2010-2012 
Møteplan første halvår 2012: 

Møteplassen 2012 og idrettskretstinget 2012 er tidfestet til fredag 13. og lørdag 14. 
april 2012. 2-3 styremøter er nødvendig med tanke på trimming og forberedelser. 
 
Enstemmig vedtak: 
1. Styremøte i Kristiansund fredag 27. og lørdag 28. januar 2012 
2. Styremøte i Molde onsdag 14. mars 2012  
3. Styremøte i Molde, Rica Seilet, torsdag 12. april 2012  
4. Styremøte i Molde onsdag 29. mai 2012 
 
 

Sak 060/2010-2012 
Innsatspokaler 2011: 

Møre og Romsdal Idrettskrets deler hvert år ut en innsatspokal m/diplom til en aktiv 
idrettsutøver/lag og en innsatspokal m/diplom for administrativt idrettsarbeid i 
Møre og Romsdal.  Idrettskretsens styre vurderer tildelingen av disse pokalene på 
fritt grunnlag. 
 
Liste over tidligere utdelinger: 
År: Aktive:   Adm.: 
1982: Arne Olav Løvik  Elias Vinje 
1983: Eli Hordnes   Endre Neuenkirchen 
1984: Osvald Hjelset  Kåre Hjelvik 
1985: Arild Monsen  Andreas Strande 
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Protokollside nr 079/2010-2012 
 

1986: Narve Hoff   Sigmund Julshamn 
1987: Molde Fotballklubb  Morten Roaldseth 
1988: Sturla Brørs   Randi Flem Ulvestad 
1989: Spkl Guard-IPU  Einar Elvanes 
1990: Gudrun Høie   Sigrun Misund 
1991: Ulrich Møller  Petter Hjørungdal 
1992: Brødrene Lorgen  Birger Lilleheim 
1993: Jim Svenøy   Helge Søvik 
1994: Andrine Flemmen  IL Hødd 
1995: Geir Frilund   Kirsti Holm Carlsen 
1996: Ole Gunnar Solskjær Odd Grande 
1997: Kurt Asle Arvesen  Terje Kleive 
1998: Tone Gravvold  Terje Nakken 
1999: Birgitte Sættem  Ingolf Mork 
2000: Wenche Stensvold  Ragnhild Kriken Garnes 
2001: Sif Kalvø   Berit Kalvø Stephansen 
2002: Aalesunds Fotballklubb Tor Olsen 
2003: Håvard Bjerkeli  Ulrik Opdal 
2004: Bjarne Solbakken  Eldbjørg Tvergrov 
2005: Odd S. Berg   Kjellaug Gjerde 
2006: Ingrid Tørlen  Bjørn Rolland 
2007: Stian Pedersen  Jostein O. Mo 
2008: Mette Solli   Åke Fiskerstrand 
2009: Børge Søvik   Lars-Eirik Frisvold 
2010: Nils Erik Ulset  Olav Hansen 
2011: 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret deler ut to innsatspokaler med diplom for 2011.  Navn og begrunnelse blir 
kunngjort ved tildeling. 

 
 

Sak 061/2010-2012 
Oppfølging av idrettsråd: 

Herunder årsmøterunden – presentasjon og trimming; mobilisering til tinget og 
møteplassen; kompetanseutvikling; planprosesser; strategiplan m.m.   
 
Innkalling til tinget går ut (første gang) før nyttår.  Årsmøterunden blir en viktig 
mobiliseringsarena – til tinget, men også til møteplassen. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Presentasjon til årsmøterunden 2012 gjennomgås på første styremøte i 2012. 
2. Årsmøtene skal brukes til mobilisering til idrettskretstinget og møteplassen, 

til informasjon om idrettskretsens virksomhet og til kompetanseutvikling. 
3. I tillegg til fast informasjonsskriv skal styremedlemmers fadderansvar 

mobiliseres for å utvikle og vedlikeholde relasjoner. 
4. Målet er at samtlige årsmøter er avviklet i løpet av februar og mars.  
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Protokollside nr 080/2010-2012 
 

Sak 062/2010-2012 
Medlemsundersøkelsen 2011. Oppfølging: 

NIF har i brev av 14. mars 2011 anmodet samtlige idrettskretser om å foreta en 
gjennomgang av idrettslag med mangelfull rapportering etter årets 
Idrettsregistrering. Administrasjonen har fulgt opp anmodningen, og har avdekket at 
følgende idrettslag ikke lenger oppfyller sine medlemsforpliktelser i NIF: 

- Veblungsnes FK 
- Ålesund Studentsamfunn Idrettslag 

 
Gjennomgangen ovenfor har avdekket at det ikke er gjenværende medlemmer som 
ønsker å drive lagene videre, eller at idrettslagene synes å være ute av stand til å kalle 
inn til årsmøte for å foreta en formell oppløsning av idrettslaget. 
Idrettskretsen tar lagene under administrasjon på oppfordring fra de 
kontaktpersoner som fremgår av idrettens medlemsdatabase. 
 
Basert på ovennevnte er det, etter administrasjonens vurdering, ikke grunnlag for 
videre drift i idrettslagene. En rekke idrettslag er gitt offentlige tilskudd og eier 
verdifullt utstyr mv. I slike tilfeller er det viktig å sikre at eiendelene fortsatt anvendes 
til idrettslige formål og hindre at enkeltmedlemmer uberettiget tilegner seg disse. 
Som kjent kan ingen medlemmer i et idrettslag kreve eiendomsrett til foreningens 
eiendeler. De eventuelle verdier som finnes i overnevnte idrettslag vil følgelig 
idrettskretsen, på vegne av NIF, omdisponere til andre idrettsformål. 
Hjemmelsgrunnlaget for dette er NIFs lov § 2-16 og basislovnorm for idrettslag § 18 
(4). Etter at eventuelle verdier er sikret, må det foretas en formell oppløsning av 
idrettslaget.  
 
For å kunne sikre eventuelle verdier og foreta en oppløsning av idrettslagene, må 
idrettskretsen overta administrasjonen av idrettslagene slik at kretsen blir formelt 
bemyndiget til å representere idrettslagene.  
 
Iht. NIFs lov kan et overordnet organisasjonsledd kun overta administrasjonen 
dersom det foreligger «særlige grunner», jf. NIFs lov § 2-3 (3). Som nevnt ovenfor 
har gjennomgangen avdekket at det ikke er gjenværende medlemmer som ønsker å 
drive lagene videre, eller at idrettslagene synes å være ute av stand til å innkalle til 
årsmøte for å foreta en formell oppløsning av idrettslaget. Etter administrasjonens 
vurdering er lovens vilkår oppfylt og idrettslaget kan settes under administrasjon av 
idrettskretsen. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Med hjemmel i lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité § 2-3 (3) overtar Møre og Romsdal Idrettskrets, som overordnet 
organisasjonsledd, administrasjonen av Veblungsnes FK og Ålesund 
Studentsamfunn Idrettslag, og er etter dette formelt bemyndiget til å 
representere disse i ethvert anliggende.  

2. Idrettskretsens styre gir administrasjonen fullmakt til å representere 
idrettskretsen i ethvert anliggende knyttet til Veblungsnes FK og Ålesund 
Studentsamfunn Idrettslag. 

3. Administrasjonen skal sikre eventuelle verdier i idrettslagene og deretter 
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fremme forslag til anvendelse av midlene, samt forslag om formell oppløsning 
av idrettslagene for idrettskretsens styre. 

 
Protokollside nr 081/2010-2012 
 

Sak 063/2010-2012 
Oppløsning av idrettslag: 

I tillegg til de to idrettslagene omhandlet i sak 062 ble det fattet administrativt vedtak 
om å ta Kristiansund og Frei Bueskytterklubb og Tafjord IL under administrasjon 
26.5.2011.  
 
Etter vedtak om å ta idrettslag under administrasjon, gitt at det er brakt på det rene 
at reorganisering er uaktuelt, er neste skritt i medlemsoppfølgingen oppløsning, der 
også håndtering av eiendeler inngår.  I herværende sak omhandles 4 idrettslag: 

• Veblungsnes FK har flere eiendeler. Diverse mål og annet baneutstyr er 
allerede hentet av Åndalsnes IF. Laget har i tillegg en plentraktor med noe 
gjeld. Gjelden er tilsvarende bankinnskuddet. Det er gitt tilskudd fra den 
lokale velforeningen til innkjøp av plentraktoren. Dersom velforeningen ikke 
kan nyttiggjøre seg denne foreslås denne overført til Rauma kommune. 

• Det er ikke avdekket eiendeler i Ålesund Studentsamfunn Idrettslag, da all 
økonomi har gått gjennom Ålesund Studentsamfunn. 

• Kristiansund og Frei Bueskytterklubb sine anleggs- og driftsmidler er utlånt til 
og blir brukt av Kristiansund kommune. Det er et mindre bankinnskudd som 
overføres idrettskretsen.  

• Tafjord IL sine midler er et bankinnskudd på 10. - 14.000.- samt en del 
marsjmerker. Lagets tidligere medlemmer er nå medlemmer i Valldal IL. 

 
Enstemmig vedtak: 

1. Veblungsnes FK oppløses med virkning fra 3. desember 2011. Lagets 
plentraktor overføres velforeningen eller kommunen, etter at gjelden er 
innfridd. 

2. Ålesund Studentsamfunn Idrettslag oppløses med virkning fra 3. desember 
2011.  

3. Kristiansund og Frei Bueskytterklubb oppløses med virkning fra 3. desember 
2011. Lagets anleggs- og driftsmidler overføres Kristiansund kommune, men 
lagets bankinnskudd overføres idrettskretsen og øremerkes fremtidige 
bueskytteraktiviteter i Kristiansund i inntil 5 år.    

4. Tafjord IL oppløses med virkning fra 3. desember 2011. Lagets eiendeler 
overføres til Valldal IL. 

 
 
 

Molde, 4/12-11 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


