STYREPROTOKOLL
<>

KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012
FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012
STED: RICA HOTEL, 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 082/2010-2012
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
Berit Kalvø Stephansen
Ivar Øyen
------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Adm.leder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Utplassert student Sindre Wiik
INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.
MØTESTED:
Rica Hotel, Kristiansund
MØTETID:
Fredag 27. januar kl 17.30 – 20.00. Enkel servering
fra 17.00. Middag kl 20.30
Lørdag 28.januar kl 09.00 – 13.00. Lunsj kl 13.00
Saker på dette styremøtet
o Årsmøterunden 2012
o Regnskap 2011
o Budsjett 2012
o Idrettskretsting 2012
o Møteplassen 2012
o Strategiplan 2012-2016
o Innsatspokaler 2011 – oppfølging
o Representasjoner
I. SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 242 / 2010-2012
Protokoll nr 11/2010-2012:
Lagt ut tirsdag 6.desember 2011, sendt ut til kvalitetssikring lørdag 3. desember 2011.
O-sak 243/2010-2012
Restanser:
Restanser som går igjen år etter år blir som regel før eller senere avskrevet. MRIK
har en slik sak i forbindelse med regnskap 2011, som blir redegjort for under
styremøtet.
O-sak 244/2010-2012
Oppfølging av idrettsråd 2012:
Informasjonsskriv, datert 29.12.11, gikk ut til idrettsrådene 1. januar. Viktig at
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fadderansvar mobiliseres – personlig kontakt og organisatorisk pleie og omsorg er
Protokollside nr 083/2010-2012
effektive virkemidler. Tre tiltak mot idrettsråd er allerede gjennomført – i Eide
(idrettsreg og LAM, med 8 til stede), i Herøy (revitalisering, 13 til stede) og i Volda
(idrettsreg og LAM, 12 til stede) de to første har fastsatt årsmøtedatoer som en
vesentlig effekt av disse tiltakene. I tillegg har også Molde og Nesset IR fastsatt
årsmøtedatoer.
O-sak 245/2010-2012
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
– V 0732:
Jamfør e-post datert 12.1.2012. Vår høringsfrist til NIF er 16.2.2012 – før behandling
i hhv idrettsforbundets anleggskomite 27.02 og idrettsstyret 29.03. Anleggsrådet
behandler saken i sitt første møte 13.02. Konsistent oppfølging fra MRIKs side (i
samsvar med anleggsrådets protokoller):
•
Momsreformen
•
Det store etterslepet på spillemidler
•
Langsiktig finansiering over statsbudsjettet
•
Nasjonale anlegg, og anlegg som skal realiseres for å
kunne arrangere større mesterskap, må i fremtiden finansieres direkte
over statsbudsjettet.
•
Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og som
utløser store tilskudd fra spillemidlene, må kunne finansieres over
andre budsjetter. Eksempel på dette kan være badeland/folkebad, der
et minimumskrav må være, at det som ikke er selve idrettsdelen skal
finansieres for eksempel over helsebudsjettet.
•
Endring av tippenøkkelen slik at det blir en større andel til idretten vil
kunne redusere etterslepet betydelig.
De signalene som er gitt i de 2 siste kulepunktene, vil ha enorm betydning for å
kunne opprettholde og forsterke lokale initiativ, samt generere stor og nødvendig
frivillighet i idrettslagene. En frivillighet som kommer samfunnet til nytte.
Relevant i forhold til V 0732 vil i tillegg være forpliktende driftsplan i idrettsdelen av
store anlegg, der idretten inngår som en liten del (badeanlegg, alpinanlegg for
eksempel). Dette skal ligge i V 0732, men erfaringene fra Atlanterhavsbadet og
Moldebadet tilsier at dette må innskjerpes. Idretten skal slippe ”å stå med lua i
handa” og vike for kommersielle interesser så snart spillemidlene er på plass. Ei
heller skal vi oppleve at idretten blir betraktet som en utgiftspost fordi det antas at
inntektene kunne ha blitt større ved annen prioritering av driften. Dette er å betrakte
som en prinsippsak som det er særdeles viktig å lande:
• Det må stilles spesifikke krav til driftsplanene, som gir organisert idrett
forutsigbarhet både med tanke på tidsrammer for trening og konkurranser og
økonomi.

O-sak 246/2010-2012
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Innbydelse til fagsamling og ting i Sogn og Fjordane
Idrettskrins:
Protokollside nr 084/2010-2012
Fredag 23. mars er det fagsamling, lørdag 24. mars er det idrettskrinsting, i
Balestrand. Leder og org.sjef er invitert, fagsamlinga har tema barneidrett fredag og
anleggsutvikling/spillemidler lørdag morgen.
O-sak 247/2010-2012
Anleggsrådet:
Møte nr 1 avholdes, som allerede nevnt, mandag 13.02. I tillegg til høringsbrevet vil
møtet komme til å handle om oversikt / status ift søknader pr 15.1.2012. Har for
eksempel Moldebadet KF en godkjent søknad?
O-sak 248/2010-2012
Lovnormer:
Idrettsstyret behandlet de nye lovnormene for bl.a. idrettslag, idrettsråd og
idrettskretser 28.11. 2011. Først 16.1.2012 ble protokollen fra idrettsstyremøtet lagt
ut – 7 uker i etterkant av selve styremøtet. Vi er inne i årsmøtetid, hvilket innebærer
at tilgang til lovnormene for saksbehandling er nødvendige forutsetninger for å
kunne bistå organisasjonsleddene med oppdaterte og korrekte lovnormer.
O-sak 249/2010-2012
Kompetansetilskudd 2011:
Siste del av kompetansetilskuddet for 2011 kom på konto 3.1.2012. Til sammen har
da MRIK mottatt kr 373 436,- i tilskudd fra NIF til klubb- og idrettsrådsutvikling i
2011. I Sportsadmin (SA) er det innrapportert 121 kurs i regi av MRIK, 117 i
Akershus, 73 i Vest-Agder, 51 i Oslo, 99 i Hordaland, 94 i Rogaland..
O-sak 250/2010-2012
Søknad om prosjektstøtte:
Org.sjef søkte om prosjektmidler fra et utviklingsfond i NHO Idrett, rettet mot
utvikling av unge idrettsutøvere (les idrettsklassen). Søknaden nådde ikke opp.
O-sak 251/2010-2012
Lederkurs for ungdom:
Sted: Vikaneset. Tidspunkt: 27.-19.1.2012. Antall deltakere: 28. Tiltaket er et
samarbeid mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag idrettskrets.
O-sak 252/2010-2012
Samling av frivilligsentraler:
Tidspunkt: 10. og 11.1.2012. Sted: Rica Seilet, Molde. Målgruppe: daglige ledere av
frivilligsentralene i MR. Arrangør: ”Prosjektet.” (Ambisjonen vår i 2012 er at
”Prosjektet” går hjem – slik at vi slipper det lange ”Kompetanse og inkludering.
Utviklingsprosjekt for frivillige organisasjoner i Møre og Romsdal.”)
O-sak 253/2010-2012:
Idrettens festkveld i Surnadal:
Arrangør er Surnadal Idrettsråd. MRIK representeres ved leder Per Dagfinn Fagerli
og styremedlemmene Rune Skavnes og Inger Johanne Vasskog.
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O-sak 254/2010-2012
Sportlab i HiMolde:
Protokollside nr 085/2010-2012
Høgskolen i Molde presenterte testlaben sin for MRIKs stab 14.12.2011. Våre to
kvinnelige medarbeidere imponerte staben og bestod utprøving av testutstyr med
glans.
O-sak 255/2010-2012
Lokale aktivitetsmidler 2011:
Vi kom i mål i 2011, men heller ikke i år uten omfattende purringer. Fordelingen til
idretten i Herøy ble utført av org.sjef.
O-sak 256/2010-2012
Utplassering HiMolde:
Intervjurunde ble foretatt i uke 50, konkludering i uke 51. Valget falt på Sindre Wiik
fra Levanger – en stødig 22-åring med ambisjoner..
O-sak 257/ 2010-2012
Idrettskretsledermøter / Idrettskretssamlinger:
Jamfør e-post datert 03.01, der det går fram at første samling i 2012 blir fredag 27. og
lørdag 28. april på Helsfyr, Oslo og den andre på Gjøvik i Oppland 14. – 16.09
O-sak 258/ 2010-2012
Første innkalling til idrettskretsting i Møre og Romsdal:
Denne gikk ut og ble lagt ut på web 15.12., sammen med strategiplan 2012-2016 og
tingsammensetning. Innkalling gikk til idrettsråd (30), særidretter (47) og idrettslag i
kommuner uten idrettsråd, med kopi til styret.
O-sak 259/ 2010-2012
Representasjoner / Oppdrag:
1. Årsmøter i idrettsråd
Averøy IR
Nesset IR
Sunndal IR
Ørsta IR
Årsmøte Molde IR
Årsmøte Eide IR
Årsmøte Herøy IR
Kristiansund IR

PDF
Heidi Skaug
Ivar
Odd B
HF
PDF
Berit
PDF

09.02
16.02 1900
07.03 2000
14.03 1900 Åmdal
14.03 idrsenter
15.03 1900
28.03 1900
16.04

Loven
IK ting møteplassen ir rolle

2. Særkretser / regioner
• Møre og Romsdal Skytterkrets 18.02, v/PDF
• Møre og Romsdal Gym og Turn Krets, 09.03 og 10.03 v/PDF
3. Idrettskretsting i Balestrand, Sogn og Fjordane Idrettskrins
• MRIK representeres v/leder og org.sjef fredag 23. og lørdag 24. mars
4. ”Prosjektet”
• Ny inkluderingskonferanse fredag 9. og lørdag 10. mars: orgsjef
5. Årsmøter i idrettslag
• Åndalsnes Idrettsforening har årsmøte 14.02 og har behov for bistand
fra MRIK (møteledelse)
• Kristiansund Svømme og Livredningsklubb: 13.02
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6. Temadag vinteraktiviteter
Protokollside nr 086/2010-2012
• Fjellsetra, Sykkylven 10. og 11.02 – i regi av MRIK, MRSK og
MRfylkeskommune
7. Lederkurs for ungdom
• 27., 28. og 29.01 på Vikaneset – i regi av MRIK og STIK
8. Aktivitetslederkurs i Aure
• Fredag 20.01
O-sak 260/ 2010-2012
Idrettsregistreringen:
Pr 19.1.2012 kl 14.04 er 142 idrettslag registrert, med 25 675 medlemskap, hvilket
tilsvarer i overkant av en fjerdedel. Fristen er som kjent 31.01.
O-sak 261/ 2010-2012
Innsatspokaler 2011:
Org.sjef har kontakt med begge prisvinnerne, som slik det ligger an, kommer til å
motta prisen på forskjellige tidspunkt – administrativ innsats i forbindelse med
”Møteplassen” / tinget 13. / 14. april, aktiv innsats på en annen arena lengre sør i
fylket første dagen i april – nærmere bestemt søndag 1. april – og det er ikke
aprilspøk!
O-sak 262/2010-2012
Erfaringskonferansen God Helse, november 2011:
Denne er omtalt tidligere. MRIKs innlegg på konferansen var et samarbeid mellom
org.sjef og FYSAK koordinator som ble avsluttet med en video. Denne vises som siste
O-sak under styremøte nr 12 og sier mer om folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal
enn 1000 sider i x antall stortingsmeldinger, st.prp’er og NOU’er..
O-sak 263/ 2010-2012
OL 2022:
Følgende ble vedtatt i idrettsstyret 24.1.2012 (jamfør e-post datert 26.01):
Vedtak i Idrettstyret 24.1.2012: OL og Paralympics 2022:
Idrettsstyret viser til IS-sak 27 i møte nr. 4 (2011-2015), til IS-sak 32 i IS-møte 5
(2011-2015)og til O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015), og til dagens møte med og
presentasjon fra Oslo kommune. Idrettsstyret ber generalsekretæren sammen med
Oslo kommune om å tilrettelegge for møter med de aktuelle samarbeidende
kommuner og fylkeskommuner for videre planlegging av relevant anleggs- og
infrastrukturutvikling for et evt. OL/PL til Norge i 2022.
Idrettsstyret vil søke kontakt med kommuner og fylkeskommuner med hovedbasis i
linjen Oslo/Lillehammer-regionen, dette innbefatter også kommunene Drammen og
Lørenskog, og inkluderer fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud.
Det vil være Oslo som vil være relevant søkerby sammen med Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Et OL/PL til Oslo i 2022 skal være en videre vitalisering av hele norsk idrett og bygge
videre på det fundamentet som allerede er skapt gjennom Ungdoms-OL 2016arbeidet i Lillehammer.
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Protokollside nr 087/2010-2012
Idrettsstyret vedtok ovennevnte med 11 mot 1 stemme.”
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/oslo_ismote_07.aspx
O-sak 264/ 2010-2012
Trener / lederforum i Molde:
25.1.2012 møttes 19 personer til det som kan bli et trener- / lederforum i Molde.
Slike felles, lokale møteplasser på tvers gir nyttige impulser, kan være utviklende og
samlende og – ikke minst – bekrefter idrettens unike organisering i en felles
organisasjon.. Org.sjef representerte MRIK i forumet, den andre regionale
representanten i forumet var Stig Aambø, Møre og Romsdal Skikrets. Også Molde
kommune var representert i tillegg til idrettsrådets styre og representanter fra
fekting, kampsport, fotball, undervannsrugby, swing og rock, turn, ski – trenere og
ledere.
II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 064/2010-2012:
Godkjenning av protokoll nr 11/2010-2012
Sak o65/2010-2012:
Regnskap 2011
Sak 066/2010-2012:
Budsjett 2012
Sak 067/2010-2012:
Årsmøterunden 2012. Oppfølging av idrettsråd
Sak 068/2010-2012:
Strategiplan 2012-2016. 5. gangs behandling
Sak 069/2010-2012:
Styremøte nr 13 – endring av dato
Sak 064/2010-2012
Godkjenning av protokoll nr. 11/2010-2012:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 11/2010-2012 (19. oktober 2011) godkjennes uten merknader.
Sak 065/2010-2012
Regnskap 2011:
Se vedlegg – dokumentet regnskap 2011 og budsjett 2012.
Resultatet er svært positivt i den forstand at overskuddet er pent – kr 630 586,66. I
forhold til budsjett ser det ikke like pent ut, men har logiske forklaringer som vil
komme fram i form av kommentarer. Disse vil bli ettersendt i uke 4 – her nevnes
følgende momenter:
• Kapasitetsutnyttelse på bygget etter at Astero flyttet ut – leieinntekter kontor
og møterom
• Større momskompensasjon enn budsjettert
• Folkehelsetilskudd som kommer på konto i måned nr 10
• Refusjon sykepenger
Samtlige punkter over er på inntektssida – utgiftssida har mindre avvik. Øvrige
detaljer henvises til kommentarer og noter som ettersendes.
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Protokollside nr 088/2010-2012
Forslag til vedtak:
Det fremlagte regnskap for Møre og Romsdal Idrettskrets, 2011, som balanserer med
et overskudd stort kr 630 586,66, vedtas.
Sak 066/2010-2012
Budsjett 2012:
Budsjettet for 2012 er konsistent med årsplan 2012 (behandlet i styremøte nr 11) og
budsjettkriterier 2012 (behandlet i styremøte nr 11).
Se vedlegg – samme dokument som i sak 65, regnskap 2011 og budsjett 2012.
Enstemmig vedtak:
1. MRIKs andel av fylkestilskuddet skal for 2012 være 50 %. Fokus skal rettes
mot anlegg og fellesidrettslig kompetanse (for eksempel idrettsråd), i samsvar
med intensjoner og vedtak i sak KU 65/08, retningslinjer og prinsippvedtak
og årlige budsjettvedtak i kultur- og folkehelseutvalget.
2. Fremlagte budsjett blir grunnlag for MRIKs drift og aktiviteter i 2012.
Sak 067/2010-2012
Årsmøterunden 2012. Oppfølging av idrettsråd:
Til nå har vi fått fem årsmøtedatoer – herved bes det om at fadder/oppfølgingsansvar
hos våre styremedlemmer mobiliseres – i tillegg til utsendinger og webartikler fra
administrasjonen.
”Presentasjonskonseptet” finpusses kontinuerlig, med jevnlig coaching. Det samme
gjelder forslag til strategiplan 2012-216. Sist, men ikke minst – mobilisering til tinget
og møteplassen, jamfør pkt 4 i forslag til vedtak.
Enstemmig vedtak:
1. Fadderansvar for oppfølging av idrettsråd mobiliseres.
2. Årsmøtedatoer avtales og avklares, der vi opprettholder målet om at samtlige
årsmøter skal være avviklet i løpet av februar / mars.
3. E-post løsning og webløsning følges opp.
4. Konsept for oppfølging på årsmøtene er dokumentet ”Presentasjon av Møre
og Romsdal IK”, med følgende vektlegging:
• Mobilisering til idrettskretstinget og ”Møteplassen 2012”,
strategiplan 2012-2016 og kompetanseutvikling.
Sak 068/2010-2012
Strategiplan 2012-2016. 5. gangs behandling:
Strategiplanen har vært til behandling kontinuerlig siden mai 2011. Det som har
skjedd siden siste styremøte (nr 11), er at vi har tatt kontakt med firmaet ”Artidesign
AS” med tanke på design og profilering. Masseopplag er for tidlig med tanke på
politisk behandling, det som er relevant nå, er profilering og bygging av merkevaren
”Møre og Romsdal idrettskrets” / ”Idretten i Møre og Romsdal” i form av et oppusset
strategidokument som vil bli tilrettelagt som pdf sammen med øvrige
tingdokumenter.
Se vedlegg – utsendt og lagt ut på web 19.01.
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Protokollside nr 089/2010-2012
Enstemmig vedtak:
1. Strategiplan 2012-2016, endelig utkast, klargjøres for utsendelse som
sakspapir til idrettskretstinget i etterkant av styremøte nr 12.
2. Brosjyreutgave utformes etter tingbehandling og endelig vedtak.
Sak 069/2010-2012
Styremøte nr 13 – endring av dato:
Årsmøtene i Molde og Ørsta IR er satt til samme dato som styremøte nr 13 –
14.3.2012.
Enstemmig vedtak:
Styremøte nr 13/2010-2012 framskyndes til mandag 12.3.2012.

Molde, 29/1-12

Rune Sjåholm, org.sjef.
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