
 

 1

 

 

STYREPROTOKOLL 

<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 14/2010-2012 
TORSDAG 12. APRIL 2012 

STED: RICA SEILET HOTELL, 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 098/2010-2012 
 
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 
Berit Kalvø Stephansen 
Rune Skavnes 
Ivar Øyen  

------------------------------------------------- 
Orgsjef Rune Sjåholm 
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim 

 
 
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. 
MØTESTED: Rica Seilet Hotel, Molde 
MØTETID:  Torsdag 12. april kl 17.30 – 20.00.   
 
Saker på dette styremøtet 

o Idrettskretsting 2012 
� Økonomisk årsberetning 2010 og 2011 
� Rapport IK 15 2010 og 2011 
� Strategiplan 2012-2016 
� Sak 5.3 – Uttale, korrigert og supplert 
� Valg 

o Spillemidler 2012 
o Møteplassen 2012 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 289 / 2010-2012 
Protokoll nr 13/2010-2012: 

Lagt ut torsdag 15.mars 2012, sendt ut til kvalitetssikring tirsdag 13. mars 2012. 
 

 
O-sak 290/2010-2012 

Ekstraordinært idrettsting 9. juni: 
Det siteres fra www.idrett.no: 
Idrettsstyret vedtok 29.3.2012, under møtet i Hamar, å innkalle til ekstraordinært 
idrettsting for en vurdering av spørsmålet om en ev. søknad om De olympiske leker 
og Paralympics i Oslo i 2022. 
NIFs lov krever at et idrettsting skal vurdere spørsmålet om en eventuell OL-søknad 
skal fremmes. Idrettsstyret ber presidentskapet henvende seg til regjeringen og den 
politiske ledelse i Oslo kommune for å informere om og klargjøre premissene for den 
videre prosessen. 
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 Protokollside nr 099/2010-2012 
 
Idrettsstyret innkaller til et ekstraordinært idrettsting 9. juni som vil bli avholdt i 
forlengelsen av Ledermøtet på Hell i Stjørdal 8 og 9. juni. Prosessen om å få et OL  
og Paralympics til Oslo har kommet langt, og det er en bred tilslutning i vår egen 
organisasjon om å gå videre. Nå gjenstår det å forankre en evt. OL-søknad i 
idrettens høyeste organ Idrettstinget, sier idrettspresident Børre Rognlien. 
- Neste viktige milepæl blir 23. mai i år. Da vil Oslo bystyre behandle saken om Oslo 
kommune vil gå videre med en søknadsprosess, sier idrettspresidenten. 
 

O-sak 291/2010-2012 
Møteplassen 2012: 

Programmet er klart, deltakelsen er god – 100 deltakere begge dager, ca 190 under 
deler avkonferansen.  Foreleserne er gode, interessante og ettertraktede – alt ligger til 
rette for 2 gode dager.  Dessuten er koblingen mellom Møteplassen og IK tinget god. 
 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 075/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 13/2010-2012 
Sak o76/2010-2012: Spillemidler 2012 
Sak 077/2010-2012: Idrettskretstinget 2012 
 
 

Sak 075/2010-2012 
Godkjenning av protokoll nr. 13/2010-2012: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 13/2010-2012 (12. mars 2012) godkjennes uten merknader. 
 

Sak 076/2010-2012 
Spillemidler 2012: 

Anleggsrådet hadde sitt andre møte mandag 26.3.2012 og behandlet der 3 saker: 
• Gjennomgang av årets søknader – der kriterier for prioritering for 2011 ble 

gjentatt 
• Interkommunale idrettsanlegg og anlegg av regional verdi – der orgsjef 

utfordret anleggsrådet med tanke på kommende strategiplanperiode 
• Interne prioriteringer fra særidrettene, DFS og FNF med frister 

 
Enstemmig vedtak: 

1. Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets slutter seg til anleggsrådets 
prioriteringer med føringer identisk med enstemmig vedtak i 2011. 

2. Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker, i likhet med anleggsrådet, 
sterkere fokus på utvikling av interkommunale idrettsanlegg / anlegg av 
regional verdi i kommende strategiplanperiode. 

 
Sak 077/2010-2012 

Idrettskretstinget 2012: 
Følgende ble behandlet og vedtatt i styremøte nr 13 (12. mars 2012): 
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”Tingdokumentene består av følgende: 

• Endelig innkalling – ferdigstilt 
• Sakliste – ferdigstilt, unntatt valgkomiteens orientering, som fortsatt 

inneholder noen hull med tanke på komplett styre 

• Rapporter for 2010 og 2011 – ferdigstilt (jobbes med signaturer i skrivende 
stund) 

• Forslag til ny strategiplan 2012-2016 – ferdigstilt 
• Langtidsbudsjett 2013-2014 – ferdigstilt  
• Samtlige dokumenter er gjort tilgjengelig for styret i etapper 

 
Styremøte nr 13/2010-2012 skal brukes til gjennomgang av dokumenter, 
arbeidsfordeling og forberedelser til IK tinget 2012. Dokumentene skal sys sammen 
til ett hefte, som også skal gjøres tilgjengelig elektronisk. 
 
Behovet for styremøte nr 14/2010-2012, torsdag 12. april, avgjøres under 
styremøtet.  Mål: styret skal markere seg på tinget, ved at ansvar for saksframlegg 
fordeles og ved at samtlige deltar i debattene under tingforhandlingene. 
 
Hovedmål med styremøte nr 14 og denne saken var komplett kvalitetssikring og 
gjennomgang av tinget med tingsaker fra begynnelse til slutt, slik som konstituering, 
sekretariat, tavle, tellekorps.  Opprinnelig sak 5.3 er dessuten endret, med tillegg for 
formuleringer omkring premisser for og holdning til OL 2022. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Gjennomgang og forberedelser tas til etterretning 
2. Følgende arbeidsfordeling vedtas: 

• Leders redegjørelse ved leder 
• Forslag til ny lov v/orgsjef 

• Fylkestilskudd v/Ivar Øyen 
• Forslag til uttale v/Per Dagfinn Fagerli 

• Forslag til ny strategiplan og langtidsbudsjett v/Heidi Falkhytten 
3. Konstituering med komplette forslag på dirigenter, sekretærer, 

                         desisorer, tellekorps, redaksjonskomite ble avklart. 
 

 
 
 
 
 

Molde, 15/4-12 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


