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STYREPROTOKOLL 

<> 
KRETSSTYRETS MØTE NR. 4/2010-2012 

FREDAG 3. / LØRDAG 4. DESEMBER 2010 
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 022/2010-2012 
 
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 
Odd Brede Langdal 
Vegard Riise Eikrem 

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

 
 
MØTESTED: Rica Hotel Kristiansund 
MØTETID:  Fredag 3. desember kl 17.30 – 20.30.   
    Lørdag 4. desember kl 09.00 – 13.00. 
    
Saker på dette styremøtet 

• Årsplan 2011 
• Jubileumsåret 2011 / idrettstinget 2011 / prosesser & høringer / milepæler 
• Budsjettkriterier 
• Møteplan første halvår 2011 
• Innsatspokaler 2010 
• Idrett og samfunn 

o Kommune og fylkestingsvalg 
o Verktøykassa 

• Oppfølging av idrettsråd 
o Årsmøterunden 2011 
o Kompetanseløftet 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 064/2010-2012 
Protokoll nr 3/2010-2012: 

Sendt og lagt ut torsdag 21. oktober 2010. 
 

O-sak 065/2010-2012 
Ny idrettsmelding.  Startmøte i anleggsrådet: 

Anleggsrådet behandlet denne saken onsdag 17. november i form av startmøte. Rapport 
ferdigstilt, sendt ut og lagt til rette for web torsdag 18. og fredag 19.11. 
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Protokollside nr 023/2010-2012 
 

O-sak 066/2010-2012 
LAM 2010 

Pr 24.11.2010 er lokale aktivitetsmidler fordelt i følgende kommuner: Aukra, Aure, Averøy, 
Fræna, Giske, Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid, Herøy, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, 
Norddal, Rauma, Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, 
Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Ørskog, Ørsta og Ålesund (tallet er 31).  Gjenstående: 
Eide, Sande, Stranda, Volda (tallet er 4).  

 
O-sak 067/2010-2012: 
MSI - revitalisering: 

Moldestudentene IL har ligget i dvale og ønsker revitalisering.  MRIK v/orgsjef og admleder 
har bistått i form av forberedelse til og tilstedeværelse på ekstraordinært årsmøte, samt 
veiledning. 

O-sak 068/2010-2012 
Idrettsrådsundersøkelsen 2010: 

Jamfør e-post datert 11.10.2010.  Fylkesvis rapport foreligger foreløpig ikke. 
 

O-sak 069/2010-2012 
Bud IL 75 år: 

Oversendelse av blomsteroppsats og hilsen ble foretatt av orgsjef, noe som ble godt mottatt. 
 

O-sak 070/2010-2012 
Saksbehandlerseminar høst 2010: 

Årets andre saksbehandlerseminar org & lov ble avviklet torsdag 28. oktober, dagen før det 
årlige lov og dom seminaret.  Geir Moholt og Ulrik Opdal representerte MRIK begge steder.  
Tidligere leder, Jostein O. Mo var til stede på lov og dom seminaret. 
 

O-sak 071/2010-2012 
Rutinekontroll MVA 2010: 

Begge idrettslag som ble underlagt rutinekontroll i Møre og Romsdal, ble ekspedert innen 
fristen. 
 

O-sak 072/2010-2012 
If Barneidrettsfond: 

Lyngstad IL, sykkelgruppa og Hundeidvik IL, fotball er plukket ut som vinnere av If 
Barneidrettsfond 2010 – 2 av totalt 38 idrettslag på landsbasis.  Fokus: holdningsskapende 
arbeid, aktivitet, rekruttering, utdanning og inkludering. 
 

O-sak 073/2010-2012 
Monsiaden 2011: 

Dette kan bli et jubileumsarrangement i Møre og Romsdal i 2011.  Det kan være aktuelt å 
invitere både Tove Paule og Vidar Bø i den sammenhengen, noe vi vil komme tilbake til. 
 

O-sak 074/2010-2012 
Ungdomsnettverk: 

Første samling for dette nettverket er lagt til Voksenåsen 26. og 27. november, noe som betyr 
kollisjon med nettverksamling for ”Yngre ledere” og ”Coaching 2.”  
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Protokollside nr 024/2010-2012 
 

O-sak 075/2010-2012 
Anleggsråd som modell: 

Sist ut med spørsmål om vår regionale modell for arbeid med spillemidler, idrettsanlegg og 
aktivitet, er Vestfold IK.   

O-sak 076/2010-2012 
Idrettstinget 2011 – valgkomiteen: 

MRIKs innspill i form av vedtak under styremøte nr 3/2010-2012, vedtakssak 0014, har blitt 
godt mottatt – fra deler av presidentskapet, styre- og utvalgskandidater og valgkomiteen. 

 
O-sak 077/2010-2012 

Toppidrettsklassen 2010/2011: 
Oppmøtet på teoriforelesingene har vært strålende, det samme gjelder starten på 
praksisøktene.   2 I har fra 85-100 % oppmøte hver gang. 
 

O-sak 078/2010-2012 
LIL - dispensasjonssøknad: 

Langevåg IL har søkt om dispensasjon fra § 2-5 i NIFs lov med bakgrunn i ansettelse av Vegard 
Eikrem som daglig leder 24.10.2010.  Det er imidlertid slik at det er organisasjonsleddene der Vegard 
har tillitsverv som hver for seg må søke om dispensasjon.  MRIK sendte søknad om dette til 
idrettsforbundet 8.11.2010. 

 
O-sak 079/2010-2012 

ApD konferanse i Rauma: 
27. og 28. oktober 2010 arrangerte Møre og Romsdal Idrettskrets, God Helse - Møre og 
Romsdal fylkeskommune, folkehelsekoordinator i Molde kommune, folkehelsekoordinator i 
Rauma kommune og NAV, Møre og Romsdal 2 dagers konferanse om Aktiv på Dagtid i 
Rauma.  60 personer deltok, særlig var oppslutningen fra folkehelsekoordinatorene i fylket 
god.  I tillegg til FYSAK koordinator Ellen Hammer og idrettsfaglig konsulent Grete 
Opheims innsats med arrangement, samordning og tilrettelegging, bidro både org.sjef og 
sekretær i idrettskretsens anleggsråd som konferansierer og debattleder under konferansen, 
noe som illustrerer idrettskretsens betydelige engasjement i God Helse arbeidet i Møre og 
Romsdal.  
  

O-sak 080/2010-2012 
Momenter etterslep: 

Orgsjef har laget et innkast på Molde FKs hjemmeside, samt sendt over notat om 
problematikken til Sunnmørsposten i uke 43.  Problematikken følges opp kontinuerlig, blant 
annet under startmøtet i anleggsrådet og i form av innspill til Molde og Omegn Ifs 
medlemsblad i desemberutgaven. 
 

O-sak 081/2010-2012 
Statens Idrettskonferanse 2011: 

25. – 27.1.2011 i Tønsberg.  Tema er i hovedsak framtidig idrettspolitikk. 
 

O-sak 082/2010-2012 
Medlemsmøte / høstmøte i Fræna IR 

Torsdag 23.11.2010 Sted: Malmefjorden Ils klubbhus.  MRIK representert v/Rune Sjåholm og 
Grete Opheim.  Bidrag: Idrettsreg 2011; MVA; kompetanseløftet for idrettsråd.  17 
tilstedeværende, som representerte 10 organisasjonsledd.   
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Protokollside nr 025/2010-2012 
 

O-sak 083/2010-2012 
Klubbutvikling, samarbeid med særidretter: 

Guro Grønningsæter, leder i Møre og Romsdal Rytterkrets, driver aktivt 
klubbutviklingsarbeid innen ryttersporten.  MRIK stiller utstyr til rådighet – det er fint at også 
særidrettene er aktive guider.  

 
O-sak 084/2010-2012 

Oppstartmøte i Ålesund?: 
Kommunen ønsker oppstartmøte, det som gjenstår er omforent avtale mellom idrettsrådet og 
kommunen.  MRIK står klar. 
 

O-sak 085/2010-2012 
Rapportering til Vofo, Møre og Romsdal: 

Samlerapport for andre halvår ble sendt 3.11.2010.  Samlet tilskudd er kr 48 800 for 2010. 
 

O-sak 086/2010-2012 
Samfunnsregnskap: 

Årlig oppdatering, brukes mot idrettsråd og kommuner.  Gjøres tilgjengelig rutinemessig for 
idrettsråd og etter forespørsel, senest fra folkehelsekoordinator i Haram, som sliter med 
nedskjæringer og forverring av rammevilkår for folkehelsearbeidet i Haram. 

 
O-sak 087/2010-2012 

Idrettens rammebetingelser: 
MVA problematikken ligger nå inne i denne modulen i form av 4 slider.  Utsendt til styret 
4.11.2010. 

O-sak 088/2010-2012 
§ 2-5: 

Dispensasjonssøknad for 2. vara, Vegard Riise Eikrem, ble sendt 8.11.2010.  Svar foreligger 
ikke pr dato, 25.11.2010.  Jamfør O-sak 078. 
 

O-sak 089/2010-2012 
Kompetansekartlegging SA: 

Sportsadmin er det nye elektroniske, globale rapporteringsverktøyet i idretten.  Samtlige 
medarbeidere i MRIK har nylig besvart en undersøkelse som kartlegger kompetansebehovet 
regionalt.   

O-sak 090/2010-2012 
Styremøte nr 4 – første gangs innkalling: 

Sendt 10.11.2010 – inneholdende tidsplan, saksinnhold samt tilbakemeldingsfrister. 
 

O-sak 091/2010-2012 
Vartdal IL – 75 år: 

100 personer til stede.  Berit Kalvø Stephansen representerte MRIK. 
 

O-sak 092/2010-2012 
Aktivitetslederkurs Hildre: 

22 deltakere.  Dato: 16. og 17.10.2010. 
 



 

 6

Protokollside nr 026/2010-2012 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 0017/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 3/2010-2012 
Sak 0018/2010-2012: Budsjettkriterier 2011 
Sak 0019/2010-2012: Årsplan 2011 
Sak 0020/2010-2012: Jubileumsåret 2011 – markeringer i Møre og Romsdal 
Sak 0021/2010-2012: Innsatspokaler 2010 
Sak 0022/2010-2012: Møteplan første halvår 2011 
Sak 0023/2010-2012: Høring tingsammensetning 
Sak 0024/2010-2012: Høring idrettspolitisk dokument (IPD) 2011-2015 
Sak 0025/2010-2012: Høring miljøstrategi 
Sak 0026/2010-2012: Lovrevisjon.  Forslag fra Møre og Romsdal Idrettskrets  
 

Sak 017/2010-2012 
Godkjenning av protokoll nr. 3/2010-2012: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 3/2010-2012 (18. oktober 2010) godkjennes uten merknader. 

 
Sak 018/2010-2012 

Budsjettkriterier 2011: 
Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste styremøte.  
Kriteriene er opplistet og nummerert i 25 punkter.  Kriteriene skal være konsistente med 
vedtakssak 0019. 
 
Budsjettkriterier 2011, samt leieavtale varebil vedlegges – i samsvar med vedtak og premiss i 
sak 0016/2008-2010. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Kriterier for budsjettarbeid i 2011 godkjennes. 
2. Leieavtale for varebil godkjennes. 

 
Sak 019/2010-2012 

Årsplan 2011.  Andre gangs behandling: 
Se vedlegg. 
 
Følgende vedtak ble fattet under styremøte nr 3, sak 0015:  

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. 
 
 
Enstemmig vedtak: 
Årsplan 2011, styrets drøftinger under styremøtene 18. oktober 2010 og 3. og 4. desember 
2010, legges til grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2011. 
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Protokollside nr 027/2010-2012 
 

Sak 020/2010-2012 
Jubileumsåret 2011 – markeringer i Møre og Romsdal: 

150 års jubileet kommer til å bli markert gjennom hele året.  Det er viktig at også idretten i 
Møre og Romsdal har arrangement og møteplasser som inngår i jubileumsmarkeringene som 
våre egne, regionale profileringer og markedsføring. 
 
Møteplassen i april 2011 er en slik anledning, ”Monsiaden 2011” som markeres i juni, er en 
annen.  Sistnevnte arrangement som en utvidelse i form av et inkluderingsseminar i samarbeid 
med Hødd IL.   
 
En landsomfattende ”Idrettens dag” i forbindelse med tinget, lørdag 7. mai, kan være en tredje 
anledning, en landsomfattende anleggsdag i august, i anledning kommune og fylkestingsvalg, 
er en fjerde.   
 
Enstemmig vedtak: 
Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker å markere følgende arrangement som sine regionale 
arrangement i forbindelse med idrettens 150 års jubileum: 

1. Møteplassen 2011, fredag 8. og lørdag 9. april.  Sted: Rica Seilet, Molde 
2. Monsiaden 2011, onsdag 8. juni.  Sted: Vanylven 
3. Idrettens dag, lørdag 7. mai, en aktivitetsdag i lokalmiljøene 
4. Anleggsdagen, en markering en lørdag i august 2011 i forbindelse med lokal- og 

regionalvalgene 
 
 

Sak 0021/2010-2012 
Innsatspokaler 2010: 

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 
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 
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Protokollside nr 028/2010-2012 
 
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: 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret deler ut to innsatspokaler med diplom for 2010.  Navn og begrunnelse blir kunngjort 
ved tildeling. 

 
Sak 0022/2010-2012 

Møteplan første halvår 2011: 
Første styremøte allerede i januar foreslås for å fullføre høringer rundt IPD og miljøstrategi 
(høringsfrist 31.1.2011 for begge), i etterkant av en møterunde i organisasjonen.  Det vil bli 
krevende, men er nødvendig om høringene skal bli mer enn elektroniske svar.  Å være som 
fisken i vannet krever at vi må ut og møte våre tillitsvalgte.  Inndeling av fylket i to regioner – 
nord og sør for Moldefjorden gir slik møteplan: 
 

• Nord for Moldefjorden: mandag 10. januar kl 19.00, i Træffhuset, Molde 
• Sør for Moldefjorden: onsdag 12. januar kl 19.00, i Spjelkavik IL sitt klubbhus 

Primær målgruppe er idrettsråd, men også ledere i idrettslag og særkretser kalles inn. 
 
Tema under styremøtet i januar: endelige høringsinnspill / trimming til årsmøterunden i 
idrettsråd.  Tema i marsmøtet: årsmelding, årsrapport, økonomisk årsrapport.  Tema i april: 
forberedelser til idrettstinget.  Tema i mai: møteplan andre halvår / valgkampstrategi. 
  
Enstemmig vedtak: 
 
1. Styremøte i Ålesund fredag 28. og lørdag 29. januar 2011 

• To regionale møter i forkant av styremøtet i januar: Molde 10. januar og Ålesund 
12.januar 2011 

2. Styremøte i Molde onsdag 2. mars 2011  
3. Styremøte i Molde onsdag 13. april 2011 
4. Styremøte i Molde onsdag 18. mai 2011 

 
 

Sak 0023/2010-2012 
Høring tingsammensetning: 



 

 9

Protokollside nr 029/2010-2012 
 
Høringsdokumentet ble sendt til styret 12.11.2010, lagt ut på web uke 46.  Bakgrunnsbrev, 
utarbeidet av orgsjef, med sign til leder og nestleder, ble sendt 24.11.2010, lagt ut på web 
samme dag.  MRIK har med dette lagt til rette for at samtlige org.ledd i Møre og Romsdal gis 
anledning til å komme med innspill.  Under behandlingen av saken ble innspill fra Sunnmøre 
Fotballkrets og Nesset idrettsråd referert, samt spørsmål fra Åke Fiskerstrand, Ålesund 
Roklubb. 
 
Høringsbrevet legger opp til å besvare 3 spørsmål, som må leveres innen 13.12.2010 kl 12.00. 
MRIKs svar, i form av vedtak og saksnummer, sendes i form av eget brev til idrettsstyret.   
Innhold i brevet gjengis i vedtaket 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets, samlet til styremøte i Kristiansund 3. og 4. 
desember 2010, gir sitt høringssvar i form av eget brev datert 4.12.2010, med refnr 
428168. 

2. Innholdet i brevet gjengis her: 
 

Representasjon til idrettstinget. Høringsuttalelse fra Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) 
 
Spørsmål 1 

Primært:  MRIK ønsker ikke ny tingsammensetning 
Begrunnelse: 
Dagens sammensetning av idrettstinget har en god begrunnelse – det er pr dags dato ingen demokratisk 
skjevhet i styringen av norsk idrett som tilsier en stor endring av tingsammensetningen. Dagens 
sammensetning er en godt balansert og innarbeidet ordning som gjenspeiler forholdet mellom 
aktivitetslinjen og den politiske linjen på en god måte. 
Noe som understøtter dette ytterligere, er de resultater som er oppnådd innenfor toppidrett, breddeidrett, 
kompetanse og rammevilkår. En balanse blant de tillitsvalgte som speiler og ivaretar HELE IDRETTEN vil 
være viktig i en framtid der idrettens rammebetingelser vil bli sterkt utfordret.  

 
Spørsmål 2 

A. Ok 

B. Ok 

C. Ok 

D. Ok 

E. Ok  

F. Ok 

G. Særforbundsrepresentasjon baseres på aktive medlemmer.  
Idrettskretsrepresentasjon baseres på medlemstall. 

Begrunnelse:   
Særforbundenes aktivitetstall (=aktive medlemmer) er det kriterium som viser 

innbyrdes størrelsesforhold særforbundene imellom og som derfor er det 

grunnlaget som gir både demokratisk og rettmessig legitimitet hva gjelder 

særforbundenes innbyrdes fordeling av representanter.  Særforbundenes 
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roller, oppgaver, kompetanse og egenart er knyttet opp mot aktivitet. 
Idrettskretsenes medlemstall er det kriterium som viser innbyrdes 

størrelsesforhold idrettskretsene imellom og som derfor er det grunnlaget som 

gir både demokratisk og rettmessig legitimitet hva gjelder idrettskretsenes 

innbyrdes fordeling av representanter.  Idrettskretsenes roller, oppgaver, 

kompetanse og egenart er knyttet opp mot organisasjon og lov, der 

distinksjonen medlem / aktivt medlem ikke eksisterer.  

H. Primært: Prinsippene for representasjon skal være lik for særforbund og 
idrettskretser Sekundært: Prinsippene for representasjon skal være så lik som 
mulig for særforbund og idrettskretser  

I. Ok 

 
Spørsmål 3 
 
Se våre kommentarer under 2 G, der vi mener at antall aktive medlemmer skal legges til grunn for beregning av 
størrelse på særforbundsdelegasjonene, mens medlemstall skal legges til grunn for beregning av 
idrettskretsdelegasjonene.  Begrunnelse som over, som handler om særforbundenes og idrettskretsenes ulike 
roller, oppgaver, kompetanse og egenart. 

Primært standpunkt: se svar på spørsmål 1.  Sekundært standpunkt – alternativ 1 i idrettsstyrets høringsbrev. 
 

 
Protokollside nr 030/2010-2012 
 

Sak 0024/2010-2012 
Høring idrettspolitisk dokument (IPD) 2011-2015: 

Samtlige organisasjonsledd har blitt invitert til å komme med innspill.  Styret fikk tilgang til 
dokumentet 19.11.2010, øvrige organisasjonsledd i løpet av mandag 22.11.2010: 
”Alle organisasjonsleddene inviteres herved til å gi sine innspill til Idrettspolitisk dokument 

for tingperioden 2011-2015. Bli med på en idédugnad for å definere hele organisasjonens 

felles mål!  

For å gjøre det lettere å skape debatt i organisasjonen, har Idrettsstyret valgt å skrive et 

høringsutkast som foreslår mål på alle viktige sektorer. Dette er et utgangspunkt, ikke det 

endelige dokumentet. NIF håper alle medlemsorganisasjonene vil ta tak i det som er viktig for 

dem, gi sin vurdering, og komme med innspill til forbedringer!  Det ligger et ferdig utkast i 
pdf-format på internett. Adressen er 
http://www.idrett.no/tema/innspill/Sider/ipd_2011-2015.aspx 

 

Vi foreslår at man tar dette som utgangspunkt for en diskusjon i styret. Deretter brukes den 

vedlagte linken for å besvare høringen elektronisk. Man velger selv hvilke temaer man ønsker 

å besvare, og da er det bare de spørsmålene som dukker opp. På alle områder spør vi om en 

vurdering av hvert delmåls viktighet, samt kommentarer og innspill.  Selvsagt ønsker vi at 

flest mulig sier sin mening om alle de temaene som angår dem. Det vil gi oss det beste 

grunnlaget for utforming av det endelige forslaget.”  

 
Enstemmig vedtak: 
Det vises til vedtak i sak 022/2010-2012.  Endelig høringssvar fra Møre og Romsdal 
Idrettskrets formuleres under styremøte nr 5/2010-2012. i etterkant av høringsrunde med 
organisasjonen, i januar 2011. 
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Protokollside nr 031/2010-2012 
 

Sak 0025/2010-2012 
Høring miljøstrategi: 

Høringsfrist er 31.1.2011, dokumentet ble sendt til styret 12.11.2010 og lagt ut på web i uke 
46.  Også her er det lagt til rette for involvering fra organisasjonsleddene i Møre og Romsdal.  
Det henvises til redegjørelse i sak 024/2010-2012 og vedtak i sak 022/2010-2012 
 
Enstemmig vedtak: 
Det vises til vedtak i sak 022/2010-2012.  Endelig høringssvar fra Møre og Romsdal 
Idrettskrets formuleres under styremøte nr 5/2010-2012, i etterkant av høringsrunde med 
organisasjonen i januar 2011. 
 

Sak 0026/2010-2012 
Lovrevisjon – forslag fra Møre og Romsdal Idrettskrets: 

Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker å fremme forslag til lovendringer under følgende 
områder: 

• Område I - § 2-5 – ikke intenderte konsekvenser av innstramming – som i verste fall 
medfører eksklusjon av lederkandidater i en tid med tillitsvalgtkrise 

• Område II – MRIKs lov som ikke ble godkjent grunnet følgende formulering i 
lovvedtaket, § 9 c: ” 75 representanter fra idrettsrådene, i henhold til antall 
idrettslagsmedlemmer i kommunen.  Representantene fremstår som representanter for 

idrettslag og representerer idretten i sin kommune.  Idrettsrådets årsmøte utgjør 

valgforsamlingen. ”Vi måtte fjerne setningen ”fremstår som…” 
• Område III – rasjonalisering av lovarbeidet i organisasjonen, slik at vi, sammen med 

øvrige idrettskretser, slipper å godkjenne 14 000 lover hver eneste tingperiode 
 
Enstemmig vedtak: 
Møre og Romsdal Idrettskrets fremmer følgende forslag til lovendringer til idrettstinget i mai 
2011: 

1. NIFs lov § 2-5 (3) 
Forslag:  
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget, eller 
overordnede organisasjonsledd hvor dette kan medføre trenings-, konkurransemessige 
eller andre fordeler. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av 
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av 
samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å 
fratre tillitsvervet. 
Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
Begrunnelse:  
Lov § 2-5 (3) formål må være at denne ikke rammer ansatte i idrettslag der hvor det 
ikke er fare for trenings- eller konkurransemessige fortrinn eller at vervet kan 
medføre andre særlige fortrinn. Eksempel på dette er Møre og Romsdals Idrettskrets’ 
2. varamedlem, som i etterkant av tinget har påtatt seg stillingen som daglig leder i et 
fleridrettslag. At vi må søke om dispensasjon for å kunne beholde vedkommende som 
vara til styret er unødvendig, da det ikke foreligger noen saker til behandling i 
idrettskretsstyret som kan gi aktuelt fleridrettslag eller andre tverken trenings- og 
konkurransemessige eller andre fordeler. Møre og Romsdal Idrettskrets har fokus på 
rekruttering av yngre ledere til idretten og har blant annet fungert som fadder for 2. 
vara innen idrettsforbundets program for ”Yngre Ledere”, hvor Coaching og Ledelse 
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1 og 2 i regi av NIH inngår. Vi mener at bestemmelsen straffer unge, engasjerte 
ledere som søker kompetanse for å kunne gjøre en bedre jobb på grasrota og oppover 
i organisasjonen. 

2. NIFs lov § 5-5 (1) tillegg til bokstav b) 
Forslag:  
b) Representantene fremstår som medlemmer av idrettslag og representerer idretten i 
sin kommune eller særidrett.  Der idrettsrådet er valgforsamling, representerer 
delegatene vedkommende idrettsråd.    
Begrunnelse:  
Alle representanter på ting kommer fra et idrettslag. Idrettslagstilhørigheten bør 
synliggjøres i delegatoversikten, uavhengig av hvilket organisasjonsledd delegatene 
kommer fra.  Samtidig er det viktig å legge til rette for at også idretten i de 
kommunene som ikke har idrettsråd, og særidretter som ikke har regionale 
organisasjonsledd, har representasjonsrett. 

3. NIFs lov § 10-5 tillegg til 1. ledd 
Forslag:  
Lovendringer på tinget med påfølgende endringer i basislovnormene skal, etter at 
idrettsstyret har vedtatt disse, gjøres automatisk gjeldende for organisasjonsleddene i 
norsk idrett.   
Begrunnelse:  
Det er arbeids- og tidkrevende å godkjenne lover for idrettslag og idrettsråd etter 
hvert ting. De aller fleste idrettslag og idrettsråd følger basislovnormene uten 
tilføyelser, slik at formell godkjenning i idrettskretsen kun er aktuelt der hvor det er 
tilføyelser. Det er også en utfordring at på langt nær alle idrettslag foretar nødvendig 
lovrevisjon i etterkant av idrettstinget.  

 
Protokollside nr 032/2010-2012 
 
 
 

Molde, 5/12-10 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 

 
 
 

          

 
  
 
 
 
         
 

 
 
 

 


