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BESØK HOS KLUBB         ANTALL DELTAGERE  
             
 
 
 
KLUBBVEILEDER           ANT. DELTAGERE U/25år 
 
 
 
DATO             Dato for oppfølgingsmøte  
 
 
 
RAPPORT 

 
 

Dette er det andre startmøtet for styre og administrasjon i Møre og Romsdal Idrettskrets inneværende tingperiode.  3 
effektive timer ble brukt, der det ble vekslet mellom plenum (foredrag og dialog), individuelt arbeid, gruppearbeid og 
avrunding/oppsummering i plenum.  Prosessen ble konsentrert rundt forslag til strategiplan 2012 – 2016, et arbeid og en 
prosess som ble iverksatt under styremøte nr 8 (18. mai 2011).  Planen ble sendt ut til organisasjonsleddene i slutten av juni 
2011, hvilket gir oss god tid til grundige prosesser, tilbakemeldinger og høringer.  Startmøtet var m.a.o. framoverskuende, lite 
tilbakeskuende: Hvor står vi i forhold til basisoppgaver iht IPD 2011-2015?  Hvor godt rustet er vi / hvor bærekraftige er vi 
med tanke på økonomisk fundament, kompetanse og verdier?  Hva kan vi ta med oss fra fortid inn i nåtid / framtid? 
 
Metodikk: 
 

Møre og Romsdal Idrettskrets 

Rune Sjåholm 

26. / 27.8.2011 

10 

0 

Kontinuerlig 
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Orgsjef innledet med en gjennomgang av basisoppgaver, presentasjon av idretten i Møre og Romsdal pr dato, verdiplakatene og en del 
verdidilemmaer.  Styre og administrasjon ble delt inn i 3 grupper som drøftet følgende 4 oppgaver: 
 

1. Hvordan er formkurven til MRIK med tanke på fokus på primæroppgaver sett fra ståsted MRIK? 
2. Samme som 1, men med ståsted ”Idretten i Møre og Romsdal” 
3. Hvordan er formkurven til MRIK med tanke på ståsted ”idrett og samfunn / økonomi og bærekraft” sett fra ståsted MRIK? 
4. Samme som 3, men med ståsted ”Idretten i Møre og Romsdal”  

 
Under samtlige problemstillinger ble det presisert at drøftingene skulle være fremtidsrettet, med tanke på bidrag inn i 
strategiplanprosessen fram mot vedtak i april 2012 (Idrettskretstinget 2012). 
 
GAP -analyse  
En slik prosess dreier seg om å foreta ei GAP-analyse – som innebærer å prioritere arbeidsområder for å komme fra nåsituasjon til 
ønsket situasjon.  GAPet må fylles med mål og tiltak.  At nåsituasjonen betraktes som positiv, innebærer forsterkning, i samsvar med 
”flytsonemodellen” / ”godfotteorien”.   
 
Orgsjef var prosessleder, administrasjonen for øvrig ble fordelt på tre grupper som drøftet de fire problemstillingene.   
 
Svarene gjengis i det følgende: 
 



RAPPORT OG DELTAGERLISTE KLUBBUTVIKLINGRAPPORT OG DELTAGERLISTE KLUBBUTVIKLINGRAPPORT OG DELTAGERLISTE KLUBBUTVIKLINGRAPPORT OG DELTAGERLISTE KLUBBUTVIKLING     

 
 

 3

Fokus på primæroppgaver – ståsted 

MRIK:

God form Dårlig form

9 0

Kommentar: 
•Klar bevissthet og fokus mot primæroppgaver – jobber for å bli kvitt drift av eiendom

•Godt planverk

•Kompetent administrasjon og styre, engasjert

•Utviklingsorientert

•Må bli bedre på markedsføring

•Godt nettverk

•Felles styremøte (-r) med nabokretser..? / samarbeid innen kompetanse

•Dialog særidretter IK kan bli bedre
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Fokus på primæroppgaver – ståsted 

”Idretten i MR”:

God form Dårlig form

3 + 6 plopper midt på (som 
også er et signal)

6 plopper midt på (som 
også er et signal)

Kommentar:
•God på aktivitet – dårlig på organisasjon. Dette gjelder både idrettslag og regionale / nasjonale særidretter

•Idrettsrådene er ujevne, men er jevnt over gode på basisoppgaver
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Status ”Idrett og samfunn / økonomi 

og bærekraft”– ståsted MRIK:

God form Dårlig form

9 0

Kommentar:
•Solid økonomi / gode partnerskap

•Bærekraft – gode ressurser til å møte framtida

•Idrettens egenverdi gir nytteverdi for samfunnet

•Gjøre idretten enda mer samfunnsbevisst � inkludering = ta vare på dem som ikke er ”vinnere”

•Ressurstilførsel fra stat/fylke/kommune – fortsatt samspill med offentlig sektor for et bedre samfunn � ikke aktør 
på sponsormarkedet

•Styret kan bli mer bevisst ut mot media

•Omdømmebygging = leve opp til og i samsvar med verdigrunnlaget

•Ny tippenøkkel � bra!

•Positivt at folkehelse / God Helse er en del av idretten i MR
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Status ”Idrett og samfunn / økonomi og 

bærekraft”– ståsted ”Idretten i MR”:

God form Dårlig form

7 – 1 midt på (som også er 
et signal)

1 – 1 midt på (som også er 
et signal)

Kommentar:
•Idretten i MR – formidabel jobb med tanke på forebyggende arbeid

•Rammevilkårene har vært gjenstand for gigantisk bedring – lam / grasrotandel / momskompensasjon / sponsor

•Offentlig sektor mer bevisst ift nytten av å spille på lag med idretten / idretten med godt rykte i lokalsamfunn

•Aktiviteten er økende

•Halleie og etterslep er minusfaktorer – har alle råd til å være med? 

•Ny tippenøkkel kan utgjøre mye

•For personavhengig – ikke slik at ”personer forgår, organisasjonen består..?”

•Trenerkompetanse / trenerløypa � kompetanse og verdier – kontrakter med nedfelte verdier

•IR kan bli mer markant som samfunnsaktør som idrettens samlende organ inn i kommunen
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Veien videre / Sluttkommentar: 
Denne rapporten er resultat av startmøte som ble avholdt under styremøte i Ålesund fredag 27.8.og lørdag 28.8.2011. Oppmøtet var 
godt – ett styremedlem og varamedlem manglet.  Sammensettingen av forsamlingen var spennende, og engasjementet og kreativiteten 
blant deltakerne var god. Med en slik prosess sikres involvering og inkludering, nødvendige forutsetninger for eierskap til videre 
utvikling av MRIK og ny strategiplan 2012-2016. Tida står ikke stille, vi må hele tiden være forberedt på og innstilt på endringer – 
ikke i formål og basis, men i arbeidsmåte.  Stikkord er nettverksorganisering, kompetansebygging og -utvikling, dessuten 
nyrekruttering og kontinuitet både i styre og administrasjon. 
 
Engasjementet som ble vist gjennom de ulike fasene i prosessen, lover godt for det videre arbeidet.  
 
Gjennom denne prosessen har idrettskretsen i Møre og Romsdal stilt med egen veileder. Prosessen i seg selv har deltakerne 
gjennomført, org.sjefen har kun vært veileder / klubbguide. Oppfølging vil skje på fremtidige styremøter helt inn mot idrettskretstinget 
i april 2012.   

 
Den dagen vi slutter å bli bedre, slutter vi å være god! 

 
Molde, 29.8.2011 

 
Rune Sjåholm 
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DELTAGERLISTE ”KLUBB”: Møre og Romsdal IK 
 
1 side 
 
Født Navn Org.ledd Poststed Meil 
240351 Per Dagfinn Fagerli MRIK, styret 6530 Averøy per.dagfinn.fagerli@hamsto.no 
160962 Heidi Falkhytten MRIK, styret 6480 Aukra heidi.falkhytten@aukra.kommune.no 
090351 Rune Martin Skavnes MRIK, styret 6639 Torvikbukt rune@nessetbanken.no 
100250 Berit Stephansen ” 6016 Ålesund beritks@online.no 
140181 Odd Brede Langdal ” 6010 Ålesund brede_langdal@hotmail.com 
200559 Inger Johanne Vasskog ” 6650 Surnadal inger.vasskog@moreroyal.no 
140471 Ellen Hammer MRIK adm 6425 Molde Ellen.hammer@idrettsforbundet.no  
220863 Geir Harry Moholt ” 6411 Molde geir.moholt@nif.idrett.no 
130559 Grete Opheim ” ” grete.opheim@idrettsforbundet.no  
 
 
 


