STYREPROTOKOLL
<>

KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012
FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 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
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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
Odd Brede Langdal
------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Adm.leder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim
MØTESTED:
MØTETID:

Rica Parken Hotel, Ålesund
Fredag 26. kl 17.30 – 20.30. Enkel servering fra 17.00,
middag 21.00. Lørdag 27. august 08.30 – 11.00. Stand
i Ålesund sentrum – valgkamp – 11.00-13.00. Lunch
13.00.

Saker på dette styremøtet
o Møterunden 2011
o Strategiplan 2012-2016 – startmøte
o Idrettskretsting 2012 – igangsetting av valgkomite
o Utviklingsprosjektet i MR – status
o Idrettsrådene i MR – status
o Valget 2011 – fylkestings- og kommunevalg
o IK ledermøte andre halvår 2011 – 2.-4.9.2011, Kristiansand
o Kondolansebrev til AUF Møre og Romsdal
I. SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 165/2010-2012
Protokoll nr 8/2010-2012:
Sendt og lagt ut fredag 20. mai 2011.
O-sak 166/2010-2012
Nyhetsbrev:
For å nå ut med viktig informasjon til idrettslag, idrettsråd og særidretter, ønsker administrasjonen å
lage et nyhetsbrev som sendes pr. e-post. De ulike sakene vil linkes til våre websider eller NIF sine
aktuelle sider. Nyhetsbrevet planlegger vi å gi ut om lag 4 ganger i året. På den måten kan
idrettslagene snappe opp aktuelle saker og frister fortere enn om de selv skal søke på nettet, samtidig
som vi kan vise dem hva vi har liggende på våre nettsider. ”Information overload” er en risiko som må
vurderes og hensyntas.
O-sak 167/2010-2012:
Kurs og konferanser høsten 2011
Det er planlagt gjennomført følgende kurs i høst:
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Molde
Aukra
Molde
Surnadal
Oppdal
Nesset
Rauma
Ålesund
Kristiansund
Molde
Molde

29.08
27.-28.08
3.09
21.09
23.-24.09
21. og 28.09, 19.10
1. – 2.10
November?
November?
15. og 16.10
9. og 10.11

Startmøte Skåla IL – oppfølging av klubbesøk i juni
Aktivitetslederkurs
Inspirasjonssamling for 60+ - treningskontakter og andre
”Klubben vår og norsk idrett”
Nettverkssamling for foredragsholdere aktivitetslederkurs
Aktivitetslederkurs
Aktivitetslederkurs
Treningskontaktkurs
Treningskontaktkurs
Konferansen Idrett, rus og snus
Erfaringskonferanse God Helse Møre og Romsdal

Vi jobber med å få til følgende kurs i løpet av høsten:
Hele fylket
november
Lederkurs for ungdom 15-19 år
Ytre søre Sunnmøre
Aktivitetslederkurs
Nordmøre
Aktivitetslederkurs
Rauma
IT-kurs for IR og IL – fokus på hjemmesider
Rauma/Molde
Inspirasjonssamling basistrening
O-sak 168/2010-2012:
If Barneidrettsfond
Idrettslag kunne søke om tilskudd på inntil kr 50 000,- fra If Barneidrettsfond tidligere i år. Tildeling
er nå gjort og 2 av våre idrettslag har fått midler fra fondet. Dette er IL Valder og Sykkylven Rideklubb.
Det blir mest trolig lagt opp til utdeling av diplom og sjekk i løpet av tidlig høst, men her avventer vi
info fra NIF.
O-sak 0169/2010-2012
Strategiplan 2012-2016:
Behandlet første gang på styremøte nr 8. Bearbeidet i løpet av mai, juni og juli. Første utkast utsendt
7. og 8. juli 2011. Sak under styremøte nr 9.
O-sak 170/2010-2012
Utdanningsprogram for yngre ledere i idretten – coaching og ledelse 1:
Vi fikk med 2 av våre kandidater og de starter opp på studiet coaching og ledelse i høst.
O-sak 171/2010-2012
Aktivitetslederkurs barn – utdanning av nye instruktører og samling instruktører:
Idrettskretsen fikk utdannet en ny instruktør for Aktivitetslederkurs barn – Stine-Marie F. Jonstad fra
Molde. 23. og 24. september avvikles samling for alle instruktører for Aktivitetslederkurs barn på
Oppdal. Dette er et samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland.
O-sak 172/2010-2012
Lederkurs for ungdom 15-19 år – utdanning av kurslærere:
Lederkurs for ungdom 15-19 år skal forberede deltakerne på lederverv og funksjoner i ulike deler av
klubbarbeidet i norsk idrett. Møre og Romsdal har med 2 deltakere på kurslærerkurs 3. og 4.
september i Oslo. Om det er mulig, vil vi forsøke å få til et lederkurs for ungdom 15-19 år i november,
alternativ 1 – 2 kurs i januar 2012.
O-sak 0173/2010-2012
Idrettstinget 2011 og ”Den norske idrettsmodellen”:
Debatten rundt og vedtak som ble fattet ifb behandling av IPD 2011-2015 viser stor oppslutning om
denne modellen, hvilket gir idrettsstyret et fantastisk mandat for sitt virke i inneværende tingperiode:
”Idrettsglede for alle - mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig”. ”Ayatollaene” vil nok roe
seg etter hvert som idrettspresidenten tar nødvendige, strategiske grep. Ingen kan sette seg selv over
organisasjonen. Idrettsstyret har allerede tatt grep i form av etablering av et organisasjonsutvalg.
O-sak 0174/2010-2012
Startmøter i 2011 – klubbutvikling og planprosesser:
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8 kommunale planprosesser, 1 prosess i frivillignettverk på Sunnmøre og startmøte i Norddal IL er
gjennomført pr 21.6.2010. Startmøte i Skåla IL står på planen i august oppstartmøte i Sykkylven
likedan.
O-sak 0175/2010-2012:
Idrettskretssamling nr 2/2011:
Sted: Kristiansand. Tid: 2. – 4. september. Her vil blant annet mandatet bli behandlet. Dessuten IPD,
ny idrettsmelding og valget 2011.
O-sak 0176/2010-2012
”Inkludering Nordvest 2011”:
Seminar 7. juni, Monsiaden 8. juni – vellykket samarbeid mellom Hødd, MRIK, Vanylven kommune
og ”Monsiaden.”
O-sak 0177/2010-2012
Nettverksamling for frivilligsentralene på Sunnmøre:
Samling i Ålesund 23.05 og i Stordal 15.06. Orgsjef representert på vegne av ”utviklingsprosjektet” i
mai, UOP i juni.
O-sak 178/2010-2012
Styremøte i Rauma IR:
ÅIFs klubbhus onsdag 22. juni. Tema: strategi, visjon, fokus, IK / IR. Følges opp andre halvår.
O-sak 179/2010-2012
Planprosess Hareid:
Tirsdag 21. juni ble planprosess nr 2 avviklet, med en håndfull deltakere, med stort ungdomsinnslag.
O-sak 0180/2010-2012
Nye IT avtaler:
De nye avtalene er signert og innebærer reduserte IT kostnader pr bruker og dermed pr org.ledd.
O-sak 181/2010-2012
Evaluering av samarbeidet med HiMolde ift utplassering:
Evalueringen har ei fremtidsrettet, kumulativ vinkling – basert på 2 studieårs erfaringer – og
konkluderer med å konkretisere de arbeidsområdene som er relevante å gå inn i ved fremtidige
utplasseringer.
O-sak 182/2010-2012
Molde FKs 100 års jubileum:
Org.sjef representerte MRIK og NIF ved anledningen, fredag 17. juni 2011.
O-sak 183/2010-2012
Lokale aktivitetsmidler 2011:
Fordelingen er foretatt i følgende kommuner / idrettsråd: Aukra, Fræna, Giske, Midsund, Molde,
Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sykkylven, Ørskog, Ålesund.
O-sak 184/2010-2012
Møterunden 2011:
Invitasjonen ble klargjort i mai, lagt fram for kulturutvalget i juni og lagt ut på web samme måned.
O-sak 185/2010-2012
Økonomiske nøkkeltall 2010:
Oversendt NIF og MR fylkeskommune i juni 2011.
O-sak 186/2010-2012
Kondolansebrev til AUF Møre og Romsdal:
Oversendt AUF Møre og Romsdal 1.8.2011.
O-sak 187/2010-2012

4

Protokollside nr 062/2010-2012
Nye idrettslag i Møre og Romsdal første halvår 2011:
Aukra Sykkelklubb, Aukra kommune
Eikesdal Skiskyttarlag, Nesset kommune
Haram Bowlingklubb, Haram kommune
Larsnes/Gursken FK, Sande kommune
Rauma Hestesportsklubb, Rauma kommune
Ulstein Bowlingklubb, Ulstein kommune
Ålesund Håndballklubb, Ålesund kommune
Vi ønsker samtlige velkommen som medlemmer i idrettsfamilien og lykke til med arbeidet!
O-sak 188/2010-2012
Nils Erik Ulset mottok innsatspokal for aktiv innsats 2010, under Fjellfestivalen i
Rauma:
Nestleder representerte MRIK og stod for utdeling av prisen, fredag 15. juli.
O-sak 189/2010-2012
Global Dignity Day 2011:
Global Dignity Day 2011 arrangeres i 2011 rundt 20. oktober. I Møre og Romsdal er datoen tirsdag 18.
oktober. Det er elevene i 1. klasse på videregående skoler som er målgruppe og i 2011 har 5 skoler
meldt sin interesse for å delta (Sunndal VGS, Tingvoll VGS, Sykkylven VGS, Ålesund VGS og Borgund
VGS). Norsk idrett er en av partnerne i GDD og idrettskretsen er blitt utfordret av fylkesansvarlig til å
stille med ”konferansierer” og veiledere. Det er til sammen behov for ca 60 veiledere/konferansierer
fra ulike organisasjoner. Se denne: www.globaldignity.no
O-sak 190/2010-2012
Momskompensasjon 2010:
> 300 org.ledd i MR er registrert uten brutto driftsutgifter i SA (Sportsadmin), hvilket innebærer at
svært mange ikke har søkt om momskompensasjon. Med forbehold om at noen ikke er fanget opp i
disse rapportene fordi de har omsetning > 5 mill (egne søknadsskjema) er det bare å fastslå at alt for
mange org.ledd ikke henger med – tallet på org.ledd som ikke har søkt, er fortsatt større enn tallet på
org.ledd som har søkt.
O-sak 191/2010-2012
Søknad på midler til idrett og folkehelse og idrett i skole/SFO for 2011:
NIF mottok 8.7.2011 tildelingsbrev fra Helsedirektoratet på avsatte midler til satsningen på
forebyggende folkehelsearbeid i regi av norsk idrett. NIF vil, basert på søknader fra organisasjonen,
fordele kr. 13,5 millioner til relevante prosjekter i organisasjonen. MRIK har søkt om kr. 500 000 til
idrett og folkehelse og 516 000 til idrett i skole/ SFO. Søknadsfristen gikk ut 17. august.
O-sak 192/2010-2012
Idrettssenteret:
Tilstandsrapport, datert 22.8.2011, ble sendt til styret samme dag. Prospekt, med utgangspunkt i
samme rapport, utsendt 23.08. Salgsprosessen er i gang.
O-sak 193/2010-2012
Spillemiddelsøknad 2012:
Høringssvar på vegne av MRIK sendt 23.8.2011.
O-sak 194/2010-2012
Kristiansund IR, valget 2011 og Atlanten:
Politisk debattmøte i regi av idrettsrådet i juni. Orgsjef bistod.
O-sak 195/2010-2012
Molde IR, valget 2011, ”mulighetsstudien”, frivillighet og kultur, samt Molde
Idrettspark:
Politisk debattmøte i samarbeid med Musikkrådet og Ungdomsrådet 25.8.2011. Orgsjef deltok som
innleder og debattleder på vegne av idrettsrådet – grunnet nåværende og tidligere leders fravær.
II.

VEDTAKSSAKER:
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FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 0045/2010-2012: Godkjenning av protokoll nr 8/2010-2012
Sak oo46/2010-2012: Regnskapsrapport 2011 og budsjettkorreksjon 2011
Sak 0047/2010-2012: Representasjoner
Sak 0048/2010-2012: Kommune og fylkestingsvalget
Sak 0049/2010-2012: Strategiplan 2012-2016 - startmøte
Sak 045/2010-2012
Godkjenning av protokoll nr. 8/2010-2012:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 8/2010-2012 (18. mai 2011) godkjennes uten merknader.
Sak 046/2010-2012

Regnskapsrapport 2011 og budsjettkorreksjon 2011:
Særskilt vedlegg – regnskapsrapport pr 31.7.2011 – presentert med kolonnevis oppbygging av
regnskap og budsjett 2010/2011 for sammenligningens skyld.
Gjennomgang under styremøtet.
Enstemmig vedtak:
1. Regnskapsrapport pr 31.7.2011 godkjennes.
2. Budsjettkorreksjon 2011 godkjennes.
Sak 047/2010-2012
Representasjoner:
Aktuelle arenaer er jubileer, egne arrangement i Møre og Romsdal og nasjonale møteplasser.
Enstemmig vedtak:
•
Ved Molde Håndballklubbs 50 års jubileum fredag 23. september 2011 representerer
leder Møre og Romsdal Idrettskrets.
•
Under møterunden 2011 (jamfør vedtakssak 44) representerer styremedlemmene i egne
soner.
•
Leder og nestleder representerer MRIK ved høstens IK samling i Kristiansand (jamfør Osak 175) 2.-4.9.2011
Sak 048/2010-2012
Kommune- og fylkestingsvalget 2011:
Norsk idrett står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Derfor blir kommune- og
fylkestingsvalget i 2011 svært viktig. Ved stortingsvalget i 2009 samlet vi oss om tre fanesaker –
langsiktig forutsigbar finansiering, momsfritak og fjerning av etterslepet til idrettsanlegg – der vi fikk
gjennomslag på flere områder. Ved dette valget får anleggssituasjonen og lokale
finansieringsordninger en mer sentral plass. Det dreier seg om opprustning og vedlikehold av
eksisterende idrettsanlegg, men også om planprosesser, -krav og arealsikring av områder til idrett og
fysisk aktivitet. Ved dette valget bør vi – i samarbeid med og gjennom idrettsrådene – fremme
følgende fem saker:
1) Forutsigbar økonomi for drift og aktivitet. Vi må jobbe for at tilskudd til
idrettsaktivitet og drift av idrettsanlegg økes. Jamfør samfunnsregnskapet.
2) Oppussing/oppgradering av alle idrettsanlegg som har mottatt spillemidler.
Mange anlegg trenger oppussing/oppgradering. Det er en kommunal oppgave å sørge for at
anleggene ikke forfaller.
3) Alle idrettsanlegg skal bygges slik at det tilrettelegges for aktivitet på dag- og
kveldstid. Der det er mulig, bør man bygge skoler og idrettshaller på samme område. Det
sikrer god døgnutnyttelse. Det bør også bygges haller og anlegg som tilrettelegger for flere
idretter.
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4) Arealsikring til idrettsaktiviteter utendørs. Ved utarbeidelse av strategidokumenter,
samferdselsplaner og arealplaner i fylkeskommunen og kommunen skal idrettens ønsker tas
hensyn til. Konsistente plandokument i en strukturert kommunal planstrategi forutsettes.
5) Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet. Det kan være fornuftig at
kommuner og idrettsråd formaliserer sitt samarbeid i en samarbeidsavtale. En mal for avtale
finnes i heftet - ”Når en pluss en blir to” som ble utgitt av KS og NIF i 2009 og som er sendt til
samtlige idrettsråd og kommuner.
Verktøykassa for Kommune- og fylkestingsvalget 2011 (utsendt til idrettsrådene, med
kopi til styret desember 2010):
1. Verktøykassa består av to dokumenter – en valgkampplan og en powerpoint-presentasjon
2. Valgkampplanen skal ikke brukes slavisk, men være et hjelpemiddel i valgkamparbeidet
3. I valgkampplanen er det et brev som tilpasses lokalt (idrettsråd) og regionalt (idrettskrets)
4. Verktøykassa brukes både lokalt (idrettsråd) og regionalt (idrettskrets)
5. Det aller viktigste verktøyet i Møre og Romsdal er årlig oppdatert samfunnsregnskap regionalt og
lokalt.
Enstemmig vedtak:
1. ”Idrettens dag” i Møre og Romsdal markeres i form av lokale arrangement i regi av
idrettsrådene i fylket.
2. Møre og Romsdal Idrettskrets v/styre og administrasjon markerer dagen i form av stand i
Ålesund ifb med styremøte nr 9, lørdag 27. august.
3. Pressemelding, plakatbukk og foldere for utdeling produseres.
Sak 049/2010-2012
Strategiplan 2012-2016 – startmøte:
Inneværende strategiplanperiode har to startmøter blitt avviklet i styret – august 2009 og august
2010, hhv Kristiansund og Ålesund. Det er naturlig at årets startmøte kobles mot nytt forslag til
strategiplan for neste planperiode.
Enstemmig vedtak:
1. Startmøte nr 3 for styre og administrasjon i MRIK kobles opp mot ny strategiplan, 2012-2016.
2. Egen rapport fra startmøtet utarbeides parallelt med protokollen.
Molde, 28/8-11

Rune Sjåholm, org.sjef.
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