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STYREPROTOKOLL 

<> 
KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2010-2012 

ONSDAG 13. APRIL 2011 

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   

 

 

 

  

http://www.idrett.no/moreogromsdal
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Protokollside nr 046/2010-2012 

 

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 

Inger Johanne Vasskog  

------------------------------------------------- 

Orgsjef Rune Sjåholm 

 

MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 

MØTETID:  Onsdag 13. april 2011 kl 16.45 – 19.30.  Servering fra 16.15 

  

Saker på dette styremøtet 

o Idrettstinget 2011 

o Prioritering av spillemidler i Møre og Romsdal 2011 

o Idrettssenteret 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

 

O-sak 134/2010-2012 

Protokoll nr 6/2010-2012: 

Sendt og lagt ut mandag 7. mars 2011. 

 

O-sak 0135/2010-2012 

Årsmøter i idrettsråd: 

Status: 

http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/
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Hva Hvem Når / hvor Tema Antall 

Volda IR Orgsjef & BKS 7.1.2011 18 Lam seminar og idrreg 10 

Volda IR Odd Brede 19.1.2011 19 Årsmøte 10 – 4 av 
22 il 

Nesset IR Orgsjef 20.1.2011 19 Idrettsregistreringen 2011 5 – 2 av 
10 il 

Nesset IR Heidi S (forf) 
Rune Sk 

10.2.2011 19 Kompetanseportefølje 10-6 av 10 il 

Sunndal IR Ivar (forf) – 
orgsjef 

09.03 kl 20.00 
Sunndal kulthus 

”Oppfølging 2011” – 
hele foredraget 

13 – 9 av 
20 il 

Ørsta IR Odd B (forf) 
GM 

09.03 Sæbø Idretts- / anleggspolitikk 
– kommunalt eierskap 

28 – 10 av 
20 il 

Vanylven IR Berit 09.03 19.00 
rådhuset Fiskå 

LAM / /Moms-
kompensasjonen, 
klubbutvikling og litt generelt 

12 – 5 av 
15 il 

Aure IR Inger J 10.03 Mjøllageret 
Eidestranda 18.00 

Tilpasset foredrag – 
idrettsrådets rolle og 
samarbeid med kommunen 

15 – 3 av 
3 il 

Sykkylven IR Adm – GROP 15.03 18.00 
Velledalen 
grendahus 

LAM / /Moms-
kompensasjonen, 
klubbutvikling og litt generelt 

22 - 9 av 
17 IL 
1 BIL 

Stranda IR Vegard - forf 15.03 kl 18.00 
rådhuskjeller 

Kdelplan 2012-2015 4 møter 
05.+06.04 kl 18.00 

29 – 5 av 

Ålesund IR OBL forf - 
Orgsjef 

15.03 18.00 
Rollonhuset 

Kdelplan; daglig leder; 
hele presentasjonen 

15 – 11 av 
56 il 

Giske IR Rune Skav 17.03 19.00 Nesttun Tilpasset foredrag – 
idrettsrådets rolle og 
samarbeid med kommunen 

11 – 8 il  

Skodje IR Rune Skav 22.03 19.00 
Gomerhuset  

” 16 – 8 il 

Fræna IR Heidi F 22.03 Vonheim 
20.00 

” 13 – 7 av 
24 il 

Gjemnes IR Heidi F 23.03 ”  

Molde IR Orgsjef  23.03 idrsenter 
19.00 

Idrettsanlegg, 
tippenøkkel, jubileum 

30 – 12 av 
57 il 

Halsa IR Inger J 23.03 19.00 Tilpasset foredrag – 
idrettsrådets rolle og 
samarbeid med kommunen 

7 – 5 av 6 
il 

Rauma IR Ivar 28.03 rådhus 1900 Hva er en god 
ikrettskommune? 

17 – 9 av 
23 il 

Eide IR PDF  29.03 19.00 rådhus Tilpasset foredrag – 
idrettsrådets rolle og 
samarbeid med kommunen 

6 – 5 av 8 
il 

Aukra IR PDF 31.03 18.00 
kommunehus 

” 7 – 2 av 3 
il 

Averøy IR PDF 12.04 ” 9 – 6 av 
11 il 

Surnadal IR Inger J 02.05 19.00 
kommunehus 

  

Kristiansund IR Per D 06.04 19.00 
Nordvesthallen 

Tilpasset foredrag – 
idrettsrådets rolle og 
samarbeid med kommunen 

14 – 8 av 
44 il 

Tingvoll IR Ivar (forf) 10.04 20.00 
Tingvollhallen 

  

Vestnes IR Heidi S 27.04. 20.00 
kstyresal 

  

Norddal IR Vegard (forf) 
Odd B 

28.04 – 20.15 
aldersbustad 
Eidsdal 

  

Haram IR Rune Sk    

Sula IR Berit    

Hareid IR Odd B    

Ulstein IR Odd B – forf 
vikar Berit KS 

11.04 18-20 
Høddhuset 

  

Herøy IR Berit    
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Sande IR Berit    

Protokollside nr 047 og 048/2010-2012 
 

Mangler årsmøtedatoer i Haram, Sula, Hareid, Herøy, Sande. 

Mangler dessuten rapport fra Gjemnes. 

  

O-sak 0136/2010-2012 

Idrettsstyret: informasjonsmøte for IK/SF 28.02: 

MRIK representert v/nestleder og org.sjef: 

 Ungdoms-OL 

 IPD 

 Tingsammensetning 

 Kommune og fylkestingsvalg 

 IKT 

 

O-sak 0137/2010-2012: 

Halsahallen AL – overdragelse av andel: 

Overdragelse av andeler, forvaltet av MRIK, i forbindelse med kommunal overtakelse av 

hallen ble utført iht delegert fullmakt 10.2.2011.  Ekstraordinært årsmøte behandlet saken 

16.2.2011.   

 

O-sak 0138/2010-2012: 

Monsiaden / inkludering 8. juni 2011: 
Arbeidsgruppe er etablert, med Per Dagfinn Fagerli som MRIKs representant.  Programmet ser slik ut på 

nåværende stadium (referat fra møte på Høddvoll 8. mars):  

10.00-15.00: Monsiade 

16.00-17.00: Middag i Ulstein for inviterte gjester 

17.00 -18.00: Kamp på Høddvoll  

18.00-10.00: Seminar på Høddvoll  

Vi drøfta ulike målgrupper, det bør vere gratis, vi må finne nokre sponsorar m.m. 

Kven gjer kva: 1. Bård sjekkar hus og bane 

                                   2. Torgeir arbeider med forelesar 

                                   3. Per Dagfinn arbeider vidare med idrettspresident m.fl. 

 

O-sak 0139/2010-2012 

”Norge på langs” og sidearrangement i Sunndalsøra 21.05: 

Programmet begynner å bli spikret: 
Sted:   Sunndalsøra (lokaler avklares 11. april) 
Tid:   21. mai 2011 

Seminaret starter kl 13.:00 og avsluttes ca. 18.00.  
I forkant av arrangementet, er det lagt opp til sykkeltur fra Oppdal til 
Sunndalsøra. Vi inviterer idrettslag, sykkelklubber og andre interesserte til å 
være med å sykle fra Oppdal til Sunndalsøra lørdag morgen sammen med 
blant andre Vidar Bøe og Tahir, Ulrik Opdal og Tare Teksum. 

 

O-sak 0140/2010-2012 

VOFO, Møre og Romsdal: 

Årsmøte ble avviklet 12. april 2011, med 14 deltakere / 12 stemmeberettigede. 

 

O-sak 141/2010-2012 

Inkluderingskonferansen 2011: 
Vidar Bøe sendte oss følgende melding:  
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Protokollside nr 049/2010-2012 
 

”Tusen tusen takk.  Jeg sitter også i VOFO styret i Akershus og har allerede formidlet det flotte prosjektet dere 

presenterte. 

Skal være forsiktig med å bruke store ord, men en 6`er må være lov.  Terningen fra yatzytida har sin verdi. 

Vidar. 

 

Mellom 70 og 80 personer fra 30 forskjellige organisasjoner deltok på konferansen fredag 25. og lørdag 26. mars 

2011. Se også denne linken: 

http://www.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/More_og_Romsdal_rode_kors/Aktuelt_og_nyheter
/Vellykket_inkluderingskonferanse_i_Molde/  

 

O-sak 142/2010-2012 

Landskonferansen for idrettsråd: 

Om lag 300 personer deltok.  MRIK hadde ei viktig rolle i form av ansvar for en workshop på 

konferansen.  Workshopen ble kjørt 2 ganger, med meget gode tilbakemeldinger. 

 

O-sak 0143/2010-2012 

Møteplassen 2011: 

Rekordpåmelding fra ledere.  Gledelig at også andre frivillige organisasjoner stilte, enda mer 

gledelig at idretten dominerte.  Særdeles gode tilbakemeldinger. 

 

O-sak 144/2010-2012 

Ik ledermøte første halvår: 

Leder, nestleder og org.sjef stilte for MRIK.  Viktig møteplass i forkant av tinget. 10. og 

11.4.2011, Rica Gardermoen.  Avklaringer rundt IPD, idrettsmelding, lovarbeid, valgarbeid. 

 

O-sak 145/2010-2012 

Idrettstinget 2011 – MRIKs delegasjon: 

Inger Johanne Vasskog er påmeldt og stiller som representant / delegat lørdag og søndag i 

nestleders fravær. 

 

O-sak 146/2010-2012 

Tippenøkkelen: 

Aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid i perioden februar til april.  Gjennombrudd på 

DNAs landsmøte helga 7. – 10. april ble oppnådd.  Formidabel suksess for NIF som 

organisasjon – nasjonalt og regionalt. 
 

O-sak 147/2010-2012 

Idrett, rus og snus – idretten som samfunnsaktør innen arbeidet med folkehelse: 

Konferanse om tema på Quality Alexandra Hotell, 15. og 16. oktober 2011. Arrangør er Møre 

og Romsdal idrettskrets i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og 

Romsdal fylkeskommune, Actis Møre og Romsdal og Midt Norsk Kompetansesenter for 

Rusfeltet.  Tema på konferansen blir idrettens verdier og holdninger i forhold til alkohol og 

tobakk og det å skape et godt idrettsmiljø for barn og unge. Det vil også bli presentert 

forskning og ulike studier om alkohol og tobakk, fokus på media sin rolle, supporternes rolle 

med mer. 

 

O-sak 148/2010-2012 

Oppstartmøter Stranda: 

5. og 6.4.2011 kjørte vi 4 oppstartmøter i Stranda – regi: orgsjef og ULOP.  Avkastning i 

form av oppmøte var dårlig, i form av innspill og metodikk god. 

http://www.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/More_og_Romsdal_rode_kors/Aktuelt_og_nyheter/Vellykket_inkluderingskonferanse_i_Molde/
http://www.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/More_og_Romsdal_rode_kors/Aktuelt_og_nyheter/Vellykket_inkluderingskonferanse_i_Molde/
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Protokollside nr 050/2010-2012 

 

O-sak 149/2010-2012 

Idrettssenteret: 

Det siteres fra brev til Molde kommune i forkant av styremøte nr 4 (desember 2010): 

”Idrettssenteret er en del av Tribunebygget og ble ferdigstilt i 1987.  Siden den gang har mye 

skjedd, blant annet har MRIK overtatt Molde FKs eierandel i 3. etg., særkretsene har enten 

regionalisert (håndball, gym og turn), fjernet regionale stillinger (orientering, volleyball), eller 

flyttet til andre lokaler (fotball).  Det som opprinnelig skulle være et regionalt ”Idrettens Hus” 

– et idrettssenter – har blitt noe annet. I dag er det kun Møre og Romsdal Skikrets blant 

særidrettene som fortsatt holder til i bygget, sammen med MRIKs 4 årsverk.  Andre som 

fyller bygget, er Astero, Nortelco, Biomar, ABB, Molde Idrettsråd, Nasjonalforeningen og 

Vofo. 

 

Møre og Romsdal Idrettskrets har omfattende oppgaver på vegne av idretten i Møre og 

Romsdal – 95 505 medlemskap, 510 idrettslag, 30 idrettsråd og om lag 40 særidretter viser 

omfanget av arbeidsoppgaver.  Fokusområder er organisasjon og lov; rammebetingelser og 

kompetanse – forvaltning av eiendom er ikke lenger en basisoppgave, noe som er 

bakgrunnen for at MRIK ønsker å avhende bygget og eventuelt bli leietaker.  Med 4 årsverk 

sier det seg selv at det er nødvendig å foreta strategiske grep, vise endringskompetanse og 

sørge for en framtidsrettet, bærekraftig organisasjon i pakt med krav, kompetanse, rolle og 

oppgaver. 

 

I forslaget til årsplan for 2011 står følgende: 
”Arbeidet med alternative strategier / løsninger rundt driften av idrettssenteret vil bli gjenstand for 

forsering i 2011.  Idrettssenteret / Tribunebygget ligger fortsatt i et strategisk område hva gjelder idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet i Molde kommune, noe som innebærer at eie-/driftsformer bør ha et langsiktig 

perspektiv.  I den sammenheng har Molde kommune framstått som en svært så aktuell eier.  Arbeidet med 

dialog og avklaring rundt denne problematikken har imidlertid ikke ført til annet enn gode og luftige ideer 

som er nedfelt i 2 prosessrapporter.  I 2011 er det nødvendig med initiativ som fremmer handling og som 

bidrar til å vekke strategiske aktører.  Å legge eiendommen ut for salg på det åpne markedet vil være et slikt 

virkemiddel.” (Orgsjefs bemerkning: dette står nå i årsplanen for 2011, dessuten er operativt mål 4.5 – se 

nedenunder – vedtatt.) 

 
Operativt mål 4.5:    
Skal ta nye skritt i arbeidet med alternative eie- og driftsformer for idrettssenteret.” 
 

Orgsjefs videre kommentarer er at Molde kommune har signalisert at det på nåværende tidspunkt (april 2011) er 

uaktuelt å kjøpe Tribunebygget – på tross av mulighetsstudien som er lagt fram og som vil ha som forutsetning at 

kommunen som aktør har kontroll med hele indrefileten.  Styret bør derfor vurdere å legge bygget ut for salg 

snarest, noe som må gjøres formelt og profesjonelt og i riktig rekkefølge (formelt vedtak / formelt brev / bruk av 

eiendomsmegler).  Orgsjef er i kontinuerlig dialog med NIF sentralt i denne saken, likedan med kollegiet og 

Møre og Romsdal fylkeskommune.  Både horisontalt og vertikalt har vi full støtte og forståelse i denne saken. I 

den grad konkrete tilbakemeldinger har blitt gitt, har det handlet om at vi er altfor tålmodige.     
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 

Sak 0039/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 6/2010-2012 

Sak 0040/2010-2012: Idrettstinget 2011.  Gjennomgang av tingdokumenter.  Strategi 

Sak 0041/2010-2012: Prioritering av spillemidler til Møre og Romsdal i 2011  
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Protokollside nr 051/2010-2012 

 

Sak 039/2010-2012 

Godkjenning av protokoll nr. 6/2010-2012: 

Forslag til vedtak: 

PROTOKOLL NR. 6/2010-2012 (2. mars 2011) godkjennes uten merknader. 

 

Sak 040/2010-2012 

Idrettstinget 2011.  Gjennomgang av tingdokumenter.  Strategi: 

Idrettstingets hovedsaker ser slik ut: 

 

• Lovendringer – herunder tingsammensetning 

• MRIK har spilt inn egne lovforslag, jamfør styremøte nr 4 (desember 2010) 

• Langtidsbudsjett 

• Rammevilkår for idrettskretsene 

• IPD 2011-2015 

• Møre og Romsdal er godt rustet, med behandling på 2 styremøter, samt 2 

dialogmøter mellom styremøtene  

• Valg 

• Presidentskap og sammensetning av idrettsstyret 

 

Tingdokumentene ligger her: 

http://www.idrett.no/omnif/idrettstinget2011/Sider/tinget2011.aspx  

Delegatene har fått utdelt tingdokumentene særskilt via MRIK. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Første gangs gjennomgang av tingdokumentene tas til etterretning. 

2. Endelig fordeling av oppgaver og forberedelser gjøres fram mot og i forbindelse med 

tingdelegasjonens reise til Oslo, torsdag 5.5.2011. 

 

 

Sak 041/2010-2012 

Prioritering av spillemidler til Møre og Romsdal i 2011: 

Anleggsrådet hadde møte nr 2 21. mars 2011.  Følgende siteres fra protokollen: 

”Lister over søknader om spillemidler, sortert under gjentatte, fornyet og nye søknader innen kategoriene 

ordinære og nærmiljøanlegg var utsendt på forhånd. Listene inneholdt også de søknader som ikke var i orden. En 

oversikt over ”grunn til ikke godkjent” ble utdelt på møtet, samt gjennomgått enkeltvis.    

 

Årets søknadsmasse viser følgende: 

     Ordinære anlegg: Nærmiljøanlegg: 

 Antall søknader:    136   65 

 Antall godkjente søknader:  114   50 

 

 Søkers kostnad:   1.264.182.308  35.923.893 

 Godkjent kostnad:     925.455.040  25.203.383 

 

 Søkers søknadssum:     192.478.279  12.335.355 

 Godkjent søknadssum:     175.913.000    9 529 000” 

 

http://www.idrett.no/omnif/idrettstinget2011/Sider/tinget2011.aspx
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Protokollside nr 052/2010-2012 

 

Enstemmig vedtak: 

Styret slutter seg til følgende vedtak i anleggsrådet, datert 21.3.2011, i sak 004/2011: 

”Anleggsrådet opprettholder tidligere vedtatte kriterier for prioritering med følgende tillegg og presiseringer: 

 Aktivitetsflater som tar hensyn til rekrutteringsarbeid for barn og unge skal 

fortsatt prioriteres. Men anleggsrådet innser at det i spesielle tilfeller også er 

nødvendig å prioritere hus/lager etc. for å legge et godt grunnlag for god og 

rasjonell drift og utnyttelse av selve aktivitetsflatene.   

 Anleggsrådet vil videre signalisere at det er svært viktig at det arbeides 

aktivt både idrettspolitisk og politisk med de 3 store utfordringene en nå har 

innenfor idretten og spesielt når det gjelder anleggsutviklingen: 

- Momsreformen 

- Det store etterslepet på spillemidler 

- Langsiktig finansiering over statsbudsjettet 

 Når det gjelder etterslepet, har en følgende forslag til løsninger: 

- 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. 

I henhold til sak Ku-11/11 A kulepunkt 3 og kulepunkt 5, prioriterer anleggsrådet Træffhuset til fordeling i 

2011. Dette fordi denne hallen både inngår i et aktivitetssenter og er et aktivitetssenter, samt har kommet 

spesielt dårlig ut i forhold til etterslepet. 

Fornyet søknader med godkjent søknadssum over 1,5 mill. foreslås delt i 2, mens godkjent søknadssum over 3 

mill. deles i 3.” 

 

Molde, 14/4-11 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


