STYREPROTOKOLL
<>
KRETSSTYRETS MØTE NR. 3/2010-2012
MANDAG 18. OKTOBER 2010
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
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Protokollside nr 015/2010-2012
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
Ivar Øyen
Inger Johanne Vasskog
Heidi Skaug
------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Administrasjonsleder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
MØTESTED:
MØTETID:

Idrettssenteret, Molde
Mandag 18. oktober kl 16.45 – 19.30. Enkel servering fra 16.15

Saker på dette styremøtet
• Årsplan 2011
• Jubileumsåret 2011 / tinget 2011 / eventuelle forslag
• Profilprogram idrettsforbundet
o Herunder ny web
• Budsjettkorreksjon
• Idrett og samfunn
o Statsbudsjettet 2011
o Politisk påvirkning foran valgåret 2011
 Oppsummering av møterunden 2010
• Idrett og ledelse - status
o Kompetanseutvikling generelt
o Idrettsrådsatsing spesielt
I.

SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 042/2010-2012
Møterunden 2010:
Brutto 167 deltakere – kvinneandel 32,5 % / 27 kommuner (39) / 11 IR (13) / 38 il (49) / 1 IK
styre / Org.sjef IK adm og Ulrik Opdal, sekretær anleggsrådet.
O-sak 043/2010-2012
IK ledermøte høst 2010:
Hamar, 3.-5.9.2010. Som vanlig god oppslutning fra IK og IS (idrettsstyret). Fin ramme,
gode diskusjoner, stort engasjement – stor grad av profesjonalitet, forankret i idrettens
verdigrunnlag. Solid debut fra nestleder, Heidi Falkhytten.
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Protokollside nr 016/2010-2012
O-sak 044/2010-2012
LAM 2010
Pr 5.10.2010 er lokale aktivitetsmidler fordelt i følgende kommuner: Aukra, Aure, Fræna,
Giske, Gjemnes, Haram, Kristiansund, Midsund, Molde, Rauma, Sandøy, Skodje, Smøla,
Stordal, Sykkylven, Ørskog, Ørsta og Ålesund (tallet er 18). Gjenstående: Averøy, Eide,
Halsa, Hareid, Herøy, Nesset, Norddal, Sande, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Tingvoll,
Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda (tallet er 17). Herved mobiliseres fadderansvar.
O-sak 045/2010-2012:
Rutinekontroll vare- og tjenestemomskompensasjon 2010:
Dette er en rutinemessig kontroll ” for å sikre at kompensasjonen blir tildelt i tråd med
forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, fastsatt av
Kulturdepartementet den 7. juni 2010.” Møre og Romsdal Idrettskrets har fått ansvar for 2
lag, ett ordinært idrettslag og ett bedriftsidrettslag, hhv Molde FK og Odim ASA B.I.L. –
jamfør e-post datert 29. og 30. september 2010. Molde FK svarte 5.10.2010.
O-sak 046/2010-2012
Ny web:
Nye websider ble omsider implementert 20. september:
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx
O-sak 047/2010-2012
NIFs valgkomite er i gang:
Jubileumstinget 2011 avvikles 5. – 8. mai 2011. Valgkomiteen er i gang med arbeidet, der
idrettskretsene er representert ved vår egen Jostein O. Mo. Idrettsstyre, lovutvalg,
domsutvalg, appellutvalg og kontrollkomite skal velges. Frist er satt til 15. november, jamfør
e-post datert 19. september.
O-sak 048/2010-2012
Protokoll nr 2/2010-2012:
Denne ble lagt ut 1. september:
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/Mrik%20styret.%20%20Protokoll%20nr%202
%202010%202012.pdf Jamfør e-post datert 30.august, som også inneholdt rapport fra
startmøtet som ble avholdt under styremøte nr 2/2010-2012.
O-sak 049/2010-2012
Lønnsoppgjør 2010. Øvrig medarbeideroppfølging:
Lønnsoppgjør 2010 er ferdigstilt i form av oversendelse fra org.sjef til idrettsforbundet for
samtlige medarbeidere som rapporterer til org.sjef, 27.9.2010. Medarbeideroppfølging nr 2
2010 (medarbeidersamtaler andre halvår) starter torsdag 7. oktober med stabsmøte og
påfølgende medarbeidersamtale (1). Runden ferdigstilles tirsdag 12. oktober (2
medarbeidersamtaler) og følges opp som en avsluttende samtale mellom leder og orgsjef i uke
42/43.
O-sak 050/2010-2012
Frivilligforum 29.9.2010:
Se denne: http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/prosjekter/Sider/frivillighet.aspx
Oppfølging kommer til å skje på fylkeskulturkonferansen 19. og 20. oktober.
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Protokollside nr 017/2010-2012
O-sak 051/2010-2012
Fylkeskulturkonferansen 2010:
Hovedinnhold vil være frivillighet, inkludering og kompetanse – m.a.o. utviklingsprosjektet
som MRIK har gått i spissen for. . Prosjektet ble presentert på ”Frivilligforum” 29.
september, første tiltak kompetanseoppfølging mot fylkesleddene er planlagt lagt til
fredag/lørdag 5. og 6. november. Se for øvrig O-sak 0050
O-sak 052/2010-2012
Jubileum Vartdal:
75 års jubileum lørdag 30. oktober 2010 på Samhald, Barstadvik. Svar innen 14. oktober.
O-sak 053/2010-2012
Byggetrinn 2, trappehus vest:
Jamfør e-post datert 4.10.2010. Oppstart innen 14 dager, jamfør sak 035/2008-2010 – det
siteres: ”Opprustinga har både med HMS, lekkasjer (trappoverbygg øst og vest, samt
varmekabler i trapp øst og vest) og med idrettslig utbedring (tidtakerbod for friidrett øst) å
gjøre.
Enstemmig vedtak:
1. Utbygging av Idrettssenteret øst og vest belastes årets driftsregnskap.
2. Eventuelle behov ut over vedtatt driftsbudsjett dekkes ved bruk av egenkapitalen.
3. Det forutsettes at utbyggingen skjer innenfor en ramme av kr 650 000.
O-sak 054/2010-2012
Gjemnes idrettsråd – motivasjons og fagsamling:
Uheldigvis kolliderer dette flotte initiativet med vårt styremøte mandag 18. oktober. Blant
annet kommer kapasiteter som Håvard Øvregård og Nils Erik Ulset. Arrangementet skjer på
Høgtun. MRIK har stilt seg til disposisjon for å markedsføre dette flotte tiltaket.
O-sak 055/2010-2012
Status politiattest:
Om lag 60 % av idrettslagene i Norge har fulgt opp vedtaket om politiattest, i Møre og
Romsdal er tallet 58 %. Det er m.a.o. fortsatt en vei å gå før dette er på plass, noe som vil bli
fulgt opp under neste idrettsregistrering og medlemsoppfølging.
O-sak 056/2010-2012
Nye idrettslag og grupper pr 1.10.2010:
Følgende idrettslag er tatt opp i NIF:

-

Fannefjord Sykkelklubb, Molde idrettsråd
Haram Futsalklubb, Haram idrettsråd
Molde Tennisklubb, Molde idrettsråd
Skaret Skiforening, Molde idrettsråd
Storfjord Hestesportklubb, Stranda idrettsråd
Sunnmørsalpane Ski og Snowboardklubb, Sykkylven idrettsråd
Vanylven NTN Taekwon-Do Klubb, Vanylven idrettsråd

Følgende idrettslag er tatt opp i særforbund:

-

Betna IL, skiskytter
Gossen IL, cykle
Skodje IL, håndball
Surnadal IL, volleyball
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Protokollside nr 018/2010-2012
-

Valsøyfjord IL, håndball
Vestnes Varfjell IL, cykle
Ørskog IL, amerikanske idretter

O-sak 057/2010-2012
Statsbudsjettet 2011:
Se denne: http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx - uttale fra
Tove Paule.
O-sak 058/2010-2012
Idrettsrådsundersøkelsen 2010:
Idrettsrådsutvalget ønsker mer informasjon om status i idrettsrådene, og det ble i går utsendt
en spørreundersøkelse til direkte til lederne i idrettsrådene. Mange har allerede respondert.
Undersøkelsen vil bli presentert på Idrettsrådskonferansen i Drammen i april, samt at hver
krets vil få tilsendt en rapport med status for idrettsrådene i sin krets. Jamfør e-post datert
11.10.2010.
O-sak 059/2010-2012
Bud IL 75 år:
Bud IL feirer 75 års jubileum lørdag 16. oktober kl 20.00 på Bud Samfunnshus. MRIK er
invitert med 2 representanter.
O-sak 060/2010-2012
Medarbeideroppfølging
Orgsjefs medarbeideroppfølging andre halvår – medarbeideroppfølging 2/2010 – er avsluttet.
Det som gjenstår, er samtale mellom leder og org.sjef.
O-sak 061/2010-2012
Fellesmøte mellom org.sjefer og generalsekretærer:
Sted: UBC, Ullevål. Tid: onsdag 13. oktober 2010. Tema: samhandling særforbund / IK.
O-sak 062/2010-2012
Ny idrettsmelding:
Statsråden har annonsert at det skal utarbeides ny idrettsmelding. I samarbeid med FA (fysisk
aktivitet)-seksjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune, vil det bli tatt initiativ til et møte i
anleggsrådet i løpet av november der innspill fra Møre og Romsdal vil bli satt på dagsorden.
O-sak 063/2010-2012
Monsiaden 2011:
Bård Dalen er leder i Hødd Fotball og ”assosiert” medlem i styret til Monsiaden. I 2011
ønsker han et samordnet initiativ mot idrettspresident Tove Paule, kombinert med et seminar
på f.eks. Høddvoll, der tema kan være ”inkludering og likeverd i idretten.”
II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 0011/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 2/2010-2012
Sak 0012/2010-2012: Budsjettkorreksjon 2010
Sak 0013/2010-2012: Visuell profil
Sak 0014/2010-2012: Idrettstinget 2011 – forslag på kandidater til styrer og utvalg
Sak 0015/2010-2012: Årsplan 2011 – første gangs behandling
Sak 0016/2010-2012: Anleggsrådet – valg av leder perioden 2010 – 2012
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Protokollside nr 019/2010-2012
Sak 011/2010-2012
Godkjenning av protokoll nr. 2/2010-2012:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 2/2010-2012 (27. og 28. august 2010) godkjennes uten merknader.
Sak 012/2010-2012
Budsjettkorreksjon 2010:
Se vedleggene budsjettrevidering og kommentarer budsjettendring, utsendt 12. oktober.
Gjennomgang under styremøtet.
Enstemmig vedtak:
Budsjettkorreksjon 2010 godkjennes.
Sak 013/2010-2012
Visuell profil:
Hensikten med den nye visuelle profilen er å tydeliggjøre og styrke idrettsforbundets
omdømme og posisjon i samfunnet – nasjonalt og regionalt – ved at NIF sentralt,
olympiatoppen og forbundets 19 regionale ledd inngår i samme logosystem med navn,
flaggstripe og olympiske ringer.
Dette vil bli en meget god og gjensidig merke(vare)bygging av både idrettskrets og
idrettsforbund.
Dette rokker ikke ved de demokratiske spillereglene i vår organisasjon. Vi er
idrettsforbundets regionale organisasjonsledd i Møre og Romsdal. At vi i tillegg samhandler
med fylkeskommunen, kan betraktes synonymt med at NIF sentralt samhandler med
departementer og statsråder, og er ikke grunn nok til å beholde 19 + 1 forskjellige identiteter.
Andre organisasjoner har også samlet seg om ett merke selv om de har regionale org.ledd.
Det tydelige logohierarkiet vil styrke merkevare og tilknytning til egen organisasjon. Vi kan
fortsatt velge å beholde gammel logo, men muligheten til å ta i bruk den nye er allerede
tilgjengelig.
Enstemmig vedtak:
Idrettskretsstyret vedtar ny visuell profil for organisasjonen og gir administrasjonen fullmakt
til å sette i gang implementeringsarbeidet.
Sak 014/2010-2012
Idrettstinget 2011 – forslag på kandidater til verv i styrer og utvalg:
Jamfør O-sak 047 og e-post datert 19.september. I forslag til vedtak listes 6 forskjellige
kategorier (jamfør brev fra valgkomiteen). Styret velger selv hvilken tyngde som skal legges
inn og hvordan det skal prioriteres.
Enstemmig vedtak:
1. Forslag til presidentskap:
Tove Paule, president – gjenvalg. Børre Rognlien, 1. visepresident – ny. Oddvar
Jensen, 2. visepresident – ny.
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2. Forslag på styremedlemmer:
Anne Irene Myhr – ny
3. Forslag på kandidater til lovutvalget
Jostein O. Mo, medlem – ny
4. Forslag på kandidater til appellutvalget
Ulrik R. Opdal, medlem – ny
5. Forslag på kandidater til domsutvalget
Ivar Sølberg, medlem – ny
Protokollside nr 020/2010-2012

•

•

Sak 0015/2010-2012
Årsplan 2011. Første gangs behandling:
GAP - analyse: Forholdet nåsituasjon / ønsket situasjon. Utgangspunktet til MRIK
ved inngangen til 2011 er gunstig i form av bedrede rammevilkår som følge av
vellykket strategisk arbeid over år. Forsterkning er nøkkelordet, planens overbygning
er gjeldende strategiplan og gjeldende IPD (Idrettspolitisk Dokument).
Relevante problemstillinger
o Presisering av operative mål
 Samsvar mellom mål og tiltak
• Kontinuerlig prosess
• Presisering og redigering
o Hva med Idrettssenteret?
 Kapasiteten er nå utnyttet
 Omfattende ombygginger og opprusting er foretatt
 Realisering av alternative eie- og driftsformer
• Forsering av prosess som har stoppet opp, er nødvendig
o Arbeidsdeling styre og administrasjon:
 Delegering, informasjon, kommunikasjon, forståelse
• Kontinuerlig prosess som handler om ryddighet, forutsigbarhet,
roller og fullmakter
o Jamfør delegeringsreglement for Møre og Romsdal
Idrettskrets og startmøtene i 2009 og 2010
o Forvaltning av fylkestilskudd
 Implementering av vedtak, fattet på tinget i 2010
• Hva og hvordan?
o Evalueringsmøte gjennomført i 2010
o Nytt vedtak på IK - tinget 2010
o Regionalisering / Samarbeid med andre IK
 Enhetsfylket er historie
 Regionalisering av IK anses å være irrelevant
 Samarbeidsløsninger med tanke på kompetanseutvikling er aktuelt 
regionale kompetansesentra (RKS)
• Jamfør Agder (Vest Agder og Aust Agder) og Innlandet
(Hedmark og Oppland)
• Innenfor barneidrett har vi et samarbeid med Sør-Trøndelag
• Innenfor folkehelse har vi samarbeid med bl.a. Hordaland
• Økt samarbeid med HiMolde framstår som relevant
o Oppfølging av arbeidet med rammevilkår
 Momsreform, momsreform, momsreform!
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Protokollside nr 021/2010-2012
Det arbeidet vil la ned på disse områdene siden 2006 har båret frukter
• Momsreformen er fulgt opp i statsbudsjettet for 2011
o Det handler om å prioritere de riktige tingene! Også i 2011!


Se vedlegg, årsplan 2011, versjon 1.
Enstemmig vedtak:
1. Årsplan 2011, versjon 1, og styrets drøftinger under styremøtet 18. oktober 2010,
legges til grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2011.
2. Administrasjonen gis fullmakt til endelige formuleringer av og opprydding i
operative mål til styremøte nr 4/2010-2012.
3. Endelig sanksjonering av årsplan 2011 gjøres på styremøte nr 4/2010-2012.
Sak 0016/2010-2012
Anleggsrådet – valg av leder:
Styret har ikke i inneværende styreperiode gjort et formelt valg av leder i idrettskretsens
anleggsråd.
Enstemmig vedtak:
Per Dagfinn Fagerli gjenvelges som leder i Møre og Romsdal Idrettskrets’ anleggsråd
perioden 2010-2012.

Molde, 19/10-10

Rune Sjåholm, org.sjef.
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