INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS
MØTE NR.:
MØTESTED:
MØTEDATO:
KLOKKESLETT:

10/2014-2016
Idrettssenteret Molde
21.10.15
16:45 - 19:30, mat fra 16:10

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE
Tlf: 419 00 996
www.idrett.no/moreogromsdal/
Navn
Heidi Falkhytten
Vegard Storvik
Rune Skavnes
Ragnhild S. Berthinussen
Kåre Sæter
Mikael Skodjereite
Magne Krumsvik
Britt Engvik Hjelle
Gitte Myklebust
Siri Ask Fredriksen
Geir Moholt
Ellen C. Hammer
Karsten Ølstad
Grete Opheim

Tilstede Forfall

Merknad

referent
Adm
Adm
Adm
Adm

Styreleder Heidi Falkhytten i dialog med KRF under stand sammen med Kristiansund IR.

1

Sakliste
O-saker:
Sak 45/2014-2016
Sak 46/2014-2016
Sak 47/2014-2016
Sak 48/2014 -2016
Sak 49/2014 -2016

144/2014 - 2016 - 153/2014 - 2016
Godkjenning av protokoll nr 9/2014 - 2016
Habilitet
Avtale mellom Møre og Romsdal idrettskrets
og Olympiatoppen Midt-Norge
Møteplan første halvår 2016
Oppstart av arbeidet med ny strategiplan
for Møre og Romsdal idrettskrets 2017
- 2021

I tillegg til ordinær sakliste vil vi fortsette prosessen som ble startet sist
styremøte. Det vil også bli en gjennomgang på evaluering av
styremøtene.
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I.

SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 144/2014 - 2016: Grenseløs Idrettsdag
Denne ble arrangert i Træffhuset 15. oktober. Dagen ble en stor suksess, der vel 250
barn, ungdom og voksne fikk prøve ut mange forskjellige aktiviteter og idretter. Dagen
ble avsluttet med et miniseminar med vel 100 deltakere.
O-sak 145/2014 - 2016: Lokale aktivitetsmidler
Pr. 13.10.15. har følgende idrettsråd gjennomført registreringa: Halsa, Stranda, Eide,
Skodje, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Averøy, Giske, Ålesund, Gjemnes, Kristiansund,
Molde og Haram. Det er og fordelt LAM i de fem kommunene som ikke har idrettsråd.
Her må en nå purre på de idrettsråd som ikke har gjort sin fordeling. Styret purrer på
de idrettsrådene de har fadderansvar for.
O-sak 146/2014 - 2016: Nye idrettslag
Det er ingen nye idrettslag i perioden siden sist styremøte.
O-sak 147/2014 - 2016: Informasjonsbrev til styret
For å bedre informasjon mellom styret og administrasjonen vil det jevnlig bli sendt ut
informasjonsbrev til styret. Datoene for disse brevene i 2015 er: 2. november og 16.
desember.
O-sak 148/2014 - 2016: Mva kontroll av idrettslag høsten 2015
Kriterier for utvelgelse av idrettslag for mva kontroll høsten 2015 er:
1. Alle idrettskretser velger selv ut 2,5 prosent av idrettslagene (se tabell under)
for kontroll
2. Idrettslag som har søkt med brutto driftskostnader under kr 5 millioner
3. Vesentlig avvik i driftskostnader fra 2014 vs 2015 søknad (mer enn 40 prosent)
4. Idrettslag som fra særforbund der det er større grad av kommersielle interesser
(dans, kampsport, ridning, Friskis &Svettis, biljard, squash, golf, fotball
5. Andre lokale grunner som idrettskretsen kjenner til som f.eks
bekymringsmeldinger
Kontrollen begynner i uke 42 og det er idrettskretsen som velger ut idrettslag med
bakgrunn i de 5 kriteriene som er over.
O-sak 149/2014 - 2016: Ungdoms OL og fakkelmarkeringen i Møre og Romsdal
Arbeidet med fakkelmarkeringen er godt i gang, og ungdommene har ukentlige møter.
Romsdal videregående skole har sagt ja til å stille som vertskapsskole og de andre
skolene med programfag idrett blir invitert. Møre og Romsdal idrettskrets leier buss og
frakter de til Molde. Arrangementet er delt inn i fire deler:
1.
2.
3.
4.

Samspill mellom mennesker (NIF)
Fakkelmarkering (Ungdoms OL)
Kultur (MRIK)
Aktivitet (Kjetil Andre Aamodt og MRIK)

O-sak 150/2014 - 2016: Kretsledersamlinga i Molde 18. – 20. september
Evalueringen av samlingen ligger som vedlegg til innkallingen.
O-sak 151/2014 - 2016: Møteplassen 2015 21. – 22. november
Møteplassen starter fredag med dagligledersamling, temaet er frivilligheten som
arbeidsgiver. Det fortsetter på fredag kveld med et tema som passer alle. Lørdag deles
i to, muligens tre deler. En del for trenere, en del på organisering av idrettslag og
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idrettens datasystemer og en aktivitets økt for utøvere/ungdommer.
O-sak 152/ 2014-2016: Nif’s Flyktningefond
Idrettslag over hele Norge har vist et enormt engasjement for flyktninger gjennom
søknader til Nif`s Flyktningefond. Over 80 idrettslag har søkt, 6 idrettslag fra Møre og
Romsdal har fått tilskudd.
(Gossen IL, Spkl Rollon, Volda TI fotball, VTI Symjegruppe, Molde Bordtennisklubb og
Sunndal IL fotball)
O-sak 153/ 2014-2016: TV-aksjonen 2015
Vi er utfordret av Nordland idrettskrets til å gi til årets tv-aksjon, j.fr videresendt epost. Det er i år Regnskogfondet som har tv-aksjonen og pengene som blir samlet inn
skal gå til å bevare et regnskogsområdet som er større enn Norge og Danmark til
sammen. Mer om årets tv-aksjon kan du lese her:
http://www.nrk.no/tvaksjonen/dette-skal-pengene-ga-til-1.12522824
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II

Vedtakssaker:

Sak 45/2014-2016

Godkjenning av protokoll nr 9/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 31.08.15. og lagt på nett 03.09.15
Forslag til Vedtak:
Protokollen nr 9/2014 - 2016 godkjennes uten merknader
Sak 46/2014-2016

Habilitet

Habilitet er regulert i NIFs lov § 2-8 og handler primært om behandling
av enkeltsaker. Formålet med bestemmelsen er å sikre at
personlige/utenforliggende interesser ikke spiller inn ved den enkelte
avgjørelse og skape tillit til at idrettsforvaltningen er objektiv og
upartisk»
Relevante problemstillinger:
 En person kan være inhabil selv om det ikke er noe konkret
grunnlag for å anta at han eller hun vil legge vekt på usaklige
hensyn
 Det er uten betydning om medlemmet selv anser seg for å være
fullt ut i stand til å treffe en objektiv og balansert avgjørelse
Formålet med bestemmelsen og forvaltningen av den er å skape tillit
utad. § 2-8 omhandler enkeltsaker, og vurdering i forhold til habilitet
tas opp på hvert styremøte.
Det er spesielt to momenter som ligger til grunn for vurderingen:
 Inhabilitetsinnsigelse er ikke reist av noen parter
 Ingen av sakene som skal opp til behandling innebærer særlige
fordeler, tap eller ulempe for styremedlemmer eller
administrasjon
Forslag til vedtak:
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte
nr 10/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 47/2014 - 2016 Avtale mellom Møre og Romsdal idrettskrets
og Olympiatoppen Midt-Norge
Saksbehandler: Siri Ask Fredriksen
Kommentar: Skisse til avtale ble sendt ut til styremedlemmene
30.09.15
Forslag til vedtak:
Administrasjonen jobber videre for å få til en signert avtale
innen utgangen av 2015 sammen med følgende
styremedlemmer:
Sak 48/2014 – 2016 Møteplan første halvår 2016
For at det skal være enklere å planlegge første halvår 2016 legges
følgende datoer fram som forslag til styremøte første halvår 2016. Vi
må og ha en plan i forbindelse med tinget 2016. I tillegg til våre møter
kommer og ledermøtet til NIF 3. og 4. juni.
Forslag til vedtak:
Møte 12: 3. februar i Molde
Møte 13: 26. – 28. februar i forbindelse med ungdoms OL
Møte 14: 16. mars i Molde
Møte 15: 8. og 9. april ting i Molde
Møte 1/2016 – 2018: 11. mai i Molde
Sak 49/2014 – 2016 Oppstart av arbeidet med ny strategiplan
for Møre og Romsdal idrettskrets 2017 - 2021
Med bakgrunn i nytt idrettspolitisk dokument skal det nå utarbeides ny
strategiplan for Møre og Romsdal idrettskrets på tinget i 2016. For at
dette skal bli en plan for idretten i Møre og Romsdal må en legge en
plan for å involvere hele idrettsorganisasjonen i fylket.
Forslag til vedtak:
Saka legges frem uten forslag til vedtak

Molde 14.10.15
Heidi Falkhytten /s/

Siri Ask Fredriksen/s/
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leder

kst. org.sjef
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