STYREPROTOKOLL
<>
KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2010-2012
FREDAG 27. OG LØRDAG 28. AUGUST 2010
STED: RICA PARKEN HOTEL, ÅLESUND
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 007/2010-2012
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
Odd Brede Langdal
Inger Johanne Vasskog
Vegard Riise Eikrem
------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Administrasjonsleder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Påtroppende idrettsfaglig konsulent Grete Opheim
MØTESTED:
MØTETID:

Rica Parken Hotel, Ålesund
Fredag 27. / lørdag 28. august kl 17.30 – 20.30 / 09.00 – 13.00.

Saker på dette styremøtet
• Startmøte – vi måler formkurven til Møre og Romsdal Idrettskrets
• Økonomirapport
• Organisasjon og lov
o Søknad om opptak i NIF
o Medlemsundersøkelsen 2010
• Idrett og ledelse - status
o Kompetanseutvikling generelt
o Idrettsrådsatsing spesielt
o Idrettskretsledermøte andre halvår
I.

SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 022/2010-2012
Idrettsfaglig konsulent i Møre og Romsdal Idrettskrets:
Grete Opheim er ansatt som ny idrettsfaglig konsulent i Møre og Romsdal Idrettskrets fra og
med mandag 11. Oktober. Prosessen har tatt 5 uker, det har vært ei sterk kandidatliste, noe
som innebærer at Grete er en solid kandidat.
O-sak 023/2010-2012
MRIK, styret – protokoll nr 1/2010-2012:
Utsendt for kommentarer tirsdag 1. Juni. Lagt ut på web fredag 4. Juni.
O-sak 024/2010-2012
LAM 2010
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Protokollside nr 008/2010-2012
Pr 19.8.2010 er lokale aktivitetsmidler fordelt i følgende kommuner: Midsund, Smøla,
Sandøy, Aukra, Stordal, Ørskog, Rauma, Molde, Skodje og Ålesund.
O-sak 025/2010-2012:
Monsiaden 2010:
Leder ”tok” bokstavelig talt både deltakere, arrangører og publikum med sin sjarm, eleganse
og innlevelse. Det rapporteres om en kjempesuksess onsdag 2. Juni 2010.
O-sak 026/2010-2012
Spenningskurset – møte om forankring og videre vei:
Møtet fant sted tirsdag 8. juni, på Vestnes. Fra MRIK stilte Bjørn Olav Søndrol og Ellen C.
Hammer, sammen med representanter fra Spenningskurset og Møre og Romsdal
fylkeskommune. Møre og Romsdal Skikrets er aktuell representant inn i ei styringsgruppe.
O-sak 027/2010-2012
”Idrettens rammebetingelser” – kurs i Fræna:
12 personer fra idrettslag i Fræna og idrettsrådet deltok. Org.sjef Rune Sjåholm var
kursinstruktør.
O-sak 028/2010-2012
Valgkomiteen i idrettsforbundet:
MRIKs tidligere leder er igjen innvalgt i valgkomiteen til idrettsforbundet i forbindelse med
jubileumstinget 2011. Grattis, Jostein!
O-sak 029/2010-2012
Protokoll nr 1/2010-2012:
Denne ble lagt ut 4. juni:
http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/t2.asp?p=9906&x=1&a=264647
O-sak 030/2010-2012
Utplassering i vårsemesteret:
Christine Svoren avsluttet utplasseringsperioden i uke 22, med innlevering av rapport, samt
presentasjon på HiMolde. Vellykket semester, gode tilbakemeldinger og evalueringer.
O-sak 031/2010-2012
Oppstartmøte nr 3 i Herøy:
Gjennomført 10.6.2010 med Ulrik Opdal som veileder. 18 personer, 7 org.ledd / institusjoner.
O-sak 032/2010-2012
Idrett og folkehelse og idrett i SFO/skole:
Søknadsfrist var 21. juni. Tilsagnsbrev kom i slutten av juli. Mens vi i fjor fikk 300 000 til
idrett og folkehelse, måtte vi i år godta en nedgang på kr 50 000. Kun midler til idrett og
folkehelse, ingen midler til idrett i SFO/skole, noe vi heller ikke fikk i 2009.
O-sak 033/2008-2010
Momskompensasjon 2010:
Org.sjef har i uke 33 purret 250 idrettslag i Møre og Romsdal, med bakgrunn i følgende
melding fra økonomisjef Anita Pelsholen:
”Den formelle rapporterings-/søknadsfristen for momskompensasjon gikk ut 12.8.2010.
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Protokollside nr 009/2010-2012
Ved fristens utløp har 2753 idrettslag rapportert. Disse utgjør 33,5 % av alle idrettslag, men har 64,2 % av
medlemmene. Gjennomsnittlig har de 409 medlemmer hver. Disse har til sammen rapportert kr 4 139 491
234,03 i samlede driftskostnader. Til sammenlikning har 5458 idrettslag ikke rapportert. De utgjør hhv 66,5 %
av antall idrettslag, men bare 35,9 % av medlemsmassen. Gjennomsnittlig har de kun 116 medlemmer hver.”

Det har ikke i skrivende stund vært mulig å fremskaffe en regional statistikk som viser
situasjonen i Møre og Romsdal.
O-sak 034/2008-2010
Årsmøte i Volda Idrettsråd:
Annonsert i lokalavisa Møre: årsmøte i Volda idrettsråd, Volda turisthotell, 15. september kl
19.00.
O-sak 035/2008-2010
Idrettsmerkestatistikk 2005-2009:
Nedgangen i Møre og Romsdal har vært markant: fra 564 merketakere i 2005 til 278 i 2009.
Øvrige områder i landet har hatt tilsvarende nedgang.
O-sak 036/2008-2010
Loven til Møre og Romsdal Idrettskrets:
Behandlet i NIFs lovutvalg 16. juni 2010, sak 19/10. Utsendt til styret samme dag
umiddelbart etter melding om vedtak, onsdag 7. juli 2010. Godkjent og redigert lov, i tråd
med pålegg fra NIF, finner dere her:
http://www.idrett.no/Moreogromsdal/files/%7BF5984441-B89D-42D3-994F72803CEAA336%7D.pdf
O-sak 037/2008-2010
Delegeringsreglement for Møre og Romsdal Idrettskrets:
Se vedlegg. Styrevedtak 0064/2006-2008, datert 7. mars 2008, gjengis i sin helhet.
O-sak 038/2008-2010
Idrettskretsledersamling:
Andre halvårs samling 2010 skjer i Hamar, Hedmark, 3.-5. September. Nestleder og org.sjef
representerer MRIK.
O-sak 039/2008-2010
Møterunden 2010:
Starter torsdag 2. September i Tingvoll. Avsluttes i uke 37, i Spjelkavik.
O-sak 040/2008-2010
Frivilligforum:
Neste møte i ”Frivilligforum Møre og Romsdal,” avvikles onsdag 29. September, kl 18-21, i
Alexandra Hotell, Molde.
O-sak 041/2008-2010
Jubileum:
Innbyding
Eidsdal IL fyller 90 år og inviterer til jubileum ved klubbhuset på Løvoll søndag 12.
september fra kl 11.00 og utover
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Protokollside nr 010/2010-2012
Program
11.00
12.30
13.30-14.30
14.30

Ca. 15.00
Ca.15.30

II.

Natursti rundt lysløypa i Hauane
Siste innkomst kl 13.00
Matsalet byrjar
Aktivitetsløype med glimt frå laget si historie i området kring klubbhuset.
Folk vert oppmoda om å danne lag med tre personar, helst både born og
vaksne saman!
Enkelt kulturprogram ute
* Eidsdal musikkorps
* offisiell opning av klubbhuset v/leiaren
* helsingar
* premieutdeling frå natursti og aktivitetsløype
Mosjonsløp/terrengløp rundt gamlelysløypa, med einskilde hinder…
Dei som føler for det(!) får æra av å innvie det nye garderobe- og
dusjanlegget

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 0004/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 1/2010-2012
Sak 0005/2010-2012: Regnskapsrapport 2010
Sak 0006/2010-2012: Stenging av svømmebasseng – Vestnes kommune. Uttale
Sak 0007/2010-2012: Styremøte nr 3. Endring av dato
Sak 0008/2010-2012: Storfjord Rideklubb. Søknad om medlemskap i NIF
Sak 0009/2010-2012: Medlemsundersøkelsen 2010. Oppfølging
Sak 0010/2010-2012: Oppfølging av idrettsråd
Sak 0004/2010-2012
Godkjenning av protokoll nr. 1/2010-2012:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 1/2010-2012 (31. mai 2010) godkjennes uten merknader.
Sak 0005/2010-2012
Regnskapsrapport 2010:
Se vedlegg – regnskapsrapport pr 10.08.10.
Gjennomgang under styremøtet.
Enstemmig vedtak:
Regnskapsrapport pr 10.08.10 tas til orientering.
Sak 0006/2010-2012
Stenging av svømmebasseng – Vestnes kommune. Uttale:
Grunnlagsdokumenter utsendt på e-post onsdag 18. august 2010.
Som det går fram av dokumentet, ber KUD om uttale fra MRIK.
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Protokollside nr 011/2010-2012
Dialog med idrettsrådet i en slik sak er både logisk, riktig og naturlig. Det vil heller ikke være
unaturlig å bringe saken inn i det offentlige rom (=media), etter hvert, i tråd med at vi skal
være en åpen og livskraftig organisasjon både regionalt og lokalt i Møre og Romsdal.
Dette er en viktig, prinsipiell sak, som skal behandles opp mot spillemiddelforskrifter, lokal
og regional anleggs- og aktivitetspolitikk (senest i 2007 kjørte vi oppstartmøte i Vestnes i
forbindelse med revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv) og
MRIKs strategiplan, herunder anleggspolitiske retningslinjer.
For Møre og Romsdal Idrettskrets er det viktigere å være tro mot aktivitetsbehov i Vestnes
(definert av frivilligheten selv gjennom gode planprosesser) enn lojalitet mot politisk og
administrativt lederskap i den samme kommunen.
Enstemmig vedtak:
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets vil uttale følgende i form av brev til KUD på eget
brevark med tilhørende logo:
I sak 56/2010, 17.6.2010, vedtok Vestnes kommunestyre å stenge to svømmebasseng for skoleåret 2010/2011.
I den forbindelse søker kommunen KUD (kulturdepartementet) om dispensasjon fra spillemiddelforskriften.
Møre og Romsdal Idrettskrets behandlet saken under styremøte nr 2/2010-2012 (27. og 28. august 2010) i sak
006/2010-2012 og vil i den anledning bemerke følgende:
5. juni 2007 arrangerte Vestnes kommune, i samarbeid med idrettsrådet i Vestnes, oppstartmøte i forbindelse
med revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2011. Deltakerne
representerte idrettsrådet, kommunen, idrettslag og skytterlag. Oppstartmøtet ga planprosessen en god start
fram mot endelig vedtak i kommunestyret i form av eierskap, engasjement og forankring. Endelig vedtak ble
gjort 20. desember, i sak 136/07.
Det siteres fra rapporten:
”Dette møtet var starten på en prosess som vil ende opp med vedtak i kommunestyret før nytt årsskifte.
Arrangementet er et samarbeidstiltak mellom kommunen og idrettsrådet, med idrettskretsen som operatør.
Møtet er åpent – for organisasjoner og enkeltpersoner, politikere og kommunalt ansatte som har interesse /
engasjement innen feltet idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Hensikten er involvering, samarbeid og eierskap
til en aktiv og dynamisk plan. Deltakerne bidro med kompetanse, engasjement og kreativitet, slik at
planprosessen har fått en god start.”
Dessuten ble det enighet om å ta tak i følgende utfordringer, utfordringer som går igjen i det endelige
plandokumentet:
1. Frivillighet & dugnad
2. Bredde & mangfold
3. Anlegg
4. Rammevilkår
Rapporten konkluderer slik:
”Handlingsplanen” er et første innspill i planprosessen, som gir et godt utgangspunkt, fordi selve prosessen /
metoden – det å involvere og gjøre bruk av kompetanse i lag og organisasjoner og enkeltpersoner i disse – er
avgjørende for å skape noe som offentligheten i Vestnes får et eierforhold til. Offentligheten er innbyggerne,
organisasjonene, næringslivet, kommunen og enkeltpersonene. Det som vil gi resultat, er å skape samhandling
og samvirke mellom de forskjellige aktørene – det handler om eierskap.”
Frivilligheten i Møre og Romsdal generelt og Vestnes kommune spesielt har påtatt seg et stort ansvar for å
aktivisere befolkningen og fremme god helse. Det er gjort ved et stort og mangfoldig aktivitetsomfang og i
form av bygging og drift av idretts- og aktivitetsanlegg. I Møre og Romsdal er det ikke uvanlig at
frivilligheten ikke bare tar ansvar for aktivitetene, men også for aktivitetsanleggene.

En videreføring av det engasjementet som ligger til grunn for disse forpliktelsene, forutsetter
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god samhandling mellom det offentlige og det frivillige. Dette er en viktig, prinsipiell sak,
som vurderes opp mot spillemiddelforskrifter, lokal og regional anleggs- og aktivitetspolitikk
og vedtak i Vestnes kommunestyre i desember 2007, sak 136/07. Vedtaket i sak 56/2010
samsvarer ikke med noen av disse hensynene.
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker å stimulere og videreutvikle aktivitetsbehov i
Vestnes, definert av idretten selv gjennom omtalte oppstartmøte og i tråd med gjeldende
plan, vedtatt av kommunestyret. Saken er drøftet med idrettsrådets leder, som deler disse
betraktningene.
Konklusjon: Møre og Romsdal Idrettskrets frarår dispensasjon fra spillemiddelforskriften
med tanke på stenging av to svømmebasseng i Vestnes kommune.
Protokollside nr 012/2010-2012
Sak 007/2010-2012
Styremøte nr 3. Endring av dato:
Årets fylkeskulturkonferanse legges til tirsdag 19. og onsdag 20. oktober. Styremøte nr 3
foreslås derfor lagt til mandag 18. oktober.
Forslag til vedtak:
Styremøte nr 3/2010-2012 flyttes fra onsdag 20. til mandag 18. oktober.
Sak 008/2010-2012
Storfjord Hestesportsklubb. Søknad om medlemskap i NIF:
Storfjord Hestesportklubb har søkt om medlemskap i NIF og Norges Rytterforbund.
Idrettslaget har avholdt stiftelsesmøte 4. mai 2010 og har fattet de nødvendige vedtak slik at de formelle kravene
til opptak er innfridd.
Storfjord Hestesportklubbs begrunnelse for å starte opp nytt idrettslag er at eksisterende rideklubb i kommunen
ikke har det etterspurte tilbud som Storfjord Hestesportklubbs medlemmer ønsker å drive med. Storfjord
Hestesportklubb ønsker å bli tilknyttet Stranda Idrettsråd, men vil ha hele Storfjorden som nedslagsfelt. På
stiftelsesmøtet møtte ca 40 medlemmer fra Stranda, Straumgjerde, Sykkylven, Ikornnes og Valldal. Eksisterende
rideklubb har rapportert 56 medlemmer.
En kontroll av aktivitetstallene ved idrettsregistreringen for 2009 viser at eksisterende rideklubb gir samme
aktivitetstilbud som Storfjord Hestesportklubb har oppgitt på sitt søknadsskjema.
Søknaden har vært på høring til Stranda Idrettsråd og Møre og Romsdal Rytterkrets.
Stranda Idrettsråd mener at idrettslaget kan tas opp i NIF.
Møre og Romsdal Rytterkrets mener at idrettslaget ikke skal tas opp i NIF.
Begrunnelsen for dette er som følger:
Denne klubben vil bli nærliggende geografisk med eksisterende rideklubb, innen akkurat samme tomteområde!
Eksisterende rideklubb tilbyr et godt samarbeid og har eksisterende gode tilbud til alle medlemmer. Norges
Rytterforbund ønsker ikke at det blir flest mulig rideklubber, men at de eksisterende klubber blir større, og
dermed er mer funksjonelle.
For øvrig ønsker Møre og Romsdal Rytterkrets å bemerke følgende:
Befolkninsgrunnlaget i denne kommunen er alt for lite til at behovet skulle være der for flere rideklubber, på
samme oppholdssted.
Styrevedtaket i Møre og Romsdal Rytterkrets er enstemmig.
Vedlegg: Stiftelsesprotokoll, søknadsskjema.
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Protokollside nr 013/2010-2012
Enstemmig vedtak:
Storfjord Hestesportsklubb tas opp som medlem i NIF.

Sak 009/2010-2012
Medlemsundersøkelsen 2010. Oppfølging:
NIF har i brev av 16. mars 2010 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:
- Aure Snøscooterforening
- Hareid og Ulstein Tennisklubb
- Kristiansund Ekstremsportklubb
- Moo Duk Kwan Ålesund
- Norddal Ride og Kjøreklubb
- Romsdal RC Klubb
- Smøla Pistolklubb
Idrettskretsen har den 2.3.2010 sendt ut 1. brev i medlemsundersøkelsen 2010 til
idrettslagene. Brevene er sendt per e-post og per post.
Idrettskretsen har også annonsert i de 3 regionavisene, sendt fra oss 22.3.2010, for å finne
kontaktpersoner som kan ha opplysninger om idrettslaget eller som kan kjenne til om det er
eventuelle verdier i laget.
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.
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 § 2-12 (2). 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.
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Protokollside nr 014/2010-2012
Når eventuelle verdier er sikret, vil idrettskretsen styre vedta en formell oppløsing av
idrettslaget. Administrasjonen vil komme tilbake til dette i en senere styresak.
Enstemmig vedtak:
Med hjemmel i lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2-12
(2) overtar Møre og Romsdal Idrettskrets, som overordnet organisasjonsledd,
administrasjonen av Aure Snøscooterforening, Hareid og Ulstein Tennisklubb, Kristiansund
Ekstremsportklubb, Moo Duk Kwan Ålesund, Norddal Ride og Kjøreklubb, Romsdal RC
Klubb og Smøla Pistolklubb, og er etter dette formelt bemyndiget til å representere disse i
ethvert anliggende.
Idrettskretsens styre gir administrasjonen fullmakt til å representere idrettskretsen i ethvert
anliggende knyttet til Aure Snøscooterforening, Hareid og Ulstein Tennisklubb, Kristiansund
Ekstremsportklubb, Moo Duk Kwan Ålesund, Norddal Ride og Kjøreklubb, Romsdal RC
Klubb og Smøla Pistolklubb.
Administrasjonen skal sikre eventuelle verdier i idrettslagene og deretter fremme forslag til
anvendelse av midlene samt forslag om formell oppløsning av idrettslagene for
idrettskretsens styre.
Sak 0010/2010-2012
Oppfølging av idrettsråd:
”Idrettsrådet – sterke saker” forplikter. Aktiv oppfølging av idrettsrådene kommer til å bli
minst like viktig i inneværende periode som tingperioder vi har lagt bak oss. Det legges opp
til videreføring av den modellen vi har hatt og som har fungert – det vil si sonevis fordeling
av oppgaver, der det tas geografiske hensyn og der det legges opp til team, med støtte /
coaching / avløsning.
Vedlagt er dokumentet ”fadderansvar idrettsråd 2010-2012.” Fadderansvaret følger
soneprinsippet, i takt med etablert sonevis inndeling: Orkide (Nordmøre); ROR (Romsdal);
Ålesund og Omegn og Søre Sunnmøre.
Enstemmig vedtak:
1. Styre og administrasjon i Møre og Romsdal Idrettskrets anser oppfølging av idrettsråd
som MRIKs viktigste oppgave i tingperioden 2010-2012.
2. Styre og administrasjon viderefører ordningen med fadderansvar og sonevis
oppfølging av idrettsrådene.
3. Sonevise team innarbeides som arbeidsmåte i henhold til dokumentet ”Fadderansvar
idrettsråd 2010-2012”, datert 11.6.2010, refnr. 394 088 v1.

Molde, 30/8-10

Rune Sjåholm, org.sjef.
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