STYREPROTOKOLL
<>

KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2012-2014
ONSDAG 2. APRIL 2014
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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Protokollside 87
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE
Tlf: 41 90 00 31
www.idrett.no/moreogromsdal/
Til stede var: Heidi Falkhytten
Vegard Storvik – fra kl 16.30 – 18.00
Inger Johanne Vasskog
Kåre Sæter
Mikal Skodjereite
Ragnhild Sophie Berthinussen
Magne Krumsvik
--------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Idrettsfaglig konsulent Ellen Hammer
Idrettsfaglig konsulent / vikar Amanda Barsten
Utplassert student, HiMolde, Karsten Ølstad
Foreslåtte dirigenter til idrettskretstinget, Ulrik Opdal og Siri Ask
Fredriksen, under vedtakssak 061, kl 16.45 – 18.30
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.
MØTESTED:
Idrettssenteret, Molde
MØTETID:
Onsdag 2. april kl 1615 – 20.15.
Saker på dette styremøtet
o Anleggsrådet2014
o Spillemidler 2014
o Idrettskretsting 2014
o Møteplassen 2014
o Årsmøterunden 2014
Første sak som ble behandlet, var vedtakssak 061 - idrettskretstinget
I.

SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 206/2012-2014
Protokoll nr 11/2012-2014:
Protokollen ble sendt ut for godkjenning søndag 9. februar 2014 og lagt ut på web
onsdag 12. februar 2014.
O-sak 207/2012-2014
Årsmøterunden:
Vi mangler fortsatt årsmøtedatoer på Ulstein, Stranda og Herøy – for øvrig ser det
bra ut både med avvikling og oppslutning.
O-sak 208/2012-2014
Anleggsrådet – møte nr 2:
Rekordstor søknadssum, utfordrende prioriteringer, interkommunale anlegg fra 0-5 i
løpet av to siste år – anleggspolitikken i Møre og Romsdal virker.
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O-sak 209/2012-2014
OL 2022:
Telefonmøte hver fredag siden februar; leder var representert å dialogmøte 19.03;
aktiv kommunikasjon med Mørebenken (ingen møter); kronikk i media – stor
aktivitet med nøkternt budskap. Vi har ikke brukt konsulenter /
kommunikasjonsbyrå..
O-sak 210/2012-2014
Høring folkehelse:
Ble løftet opp som vedtakssak 056/2012-2014 under styremøte nr 11.
Fysakkoordinator og orgsjef, samt fire idrettsråd, supplerte styrevedtaket fra februar
med utdypende kommentarer.
O-sak 211/2012-2014
Tingdokumenter:
Endelige tingdokumenter ferdigsydd 20.03:
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Idrettskretstinget2014.aspx
O-sak 212/2012-2014
Møteplassen:

Programmet er spikret:
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Møteplassen2014.aspx
O-sak 213/2012-2014
Klubbadmin:
Kurs i Molde (11.03) og Averøy (18.03) er avholdt. Til sammen 20 deltakere.
Gjemnes står for tur, dato avtales i nær framtid.
O-sak 0214/2012-2014
Startmøte:
Orgsjef hadde startmøte med Molde Bordtennisklubb onsdag 05.03
Ann Kristin Remmen hadde startmøte med Kleive Kfum Trial onsdag 26.03.
O-sak 215/2012-2014
Innsatspokal administrativ innsats:
Deles ut under NM på Skaret i hopp og kombinert, åpningsseremonien, lørdag 29.03.
NM 28. – 30.03.
O-sak 216/2012-2014
Rollon SK 100 år:
MRIK var representert v/leder og orgsjef. Meget vellykket jubileumslunsj
O-sak 217/2012-2014
Idrettsgalla Surnadal:
MRIK representert v/Inger Johanne Vasskog.
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O-sak 218/2012-2014
Idrettsgalla Sunndal:
MRIK representert v/Rune Skavnes.
O-sak 219/2012-2014
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets 100 år:
MRIK representert v/leder og orgsjef. Leder deltok også under jubileumsmiddag.
O-sak 220/2012-2014
Årsting Møre og Romsdal Skytterkrets:
MRIK representert v/orgsjef.
O-sak 221/2012-2014
Kretsting Møre og Romsdal friidrettskrets:
MRIK representert v/Kåre Sæter.
O-sak 222/2012-2014
Idrettskretsting Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal idrettskrets representert v/ orgsjef.
O-sak 223/2012-2014
Idrettsregistreringen:
Pr 01.03 er talla slik: 495 idrettslag; 92 932 medlemskap; 46 særidretter med 722
grupper og 79 362 aktive medlemmer; 65 idrettsskoler med 4 518 aktive barn; 470
idrettslag med tilbud til 597 funksjonshemmede; 54 bedriftsidrettslag med 4 356
medlemmer.
O-sak 224/2012-2014
OLT Midt:
Jamfør O-sak 152, 179 og 205. Orgsjef møtte ny fylkeskultursjef med tre
stabsmedlemmer og to representanter fra utdanningsavdelinga fredag 7. mars. Der
ble det blant annet redegjort for forslag til vedtak på idrettskretstinget, sak 5.2. Neste
møte avventes til etter tinget.
O-sak 225/2012-2014
Framtidige representasjoner særidretter:
12.04
Idrsenter, kjeller
Orgsjef
Bordtennis
10 / 11.05
Idrsenter
Orgsjef
Volleyball
24/25.05
Trondheim
Magne
Håndball
Volleyball har spesialbestilling – orgsjef kan vikariere. Bordtennis har tingsamling
palmelørdag – å sende representant fra Ørsta er lite rasjonelt..? NHF Region Midt
kolliderer med ledermøtet i Bergen – leder er forhindret.
O-sak 226/2012-2014
Jubileum:
Stranda IL jubilerer lørdag 23.08 kl 18.00 i Storfjord kulturhus, med Are Kalvø som
konferansier – vi snakker om 100 års jubileum. MRIK er invitert.
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O-sak 227/2012-2014
Søkere til toppidrettsklassen- 2 I ved Molde vgs, skolåret 2014/2015
Inntaksmøte for søkere til 2 I ble holdt på Molde vgs 17.03.
Totalt 26 søkere får tilbud om plass og MRIK har bidratt med kvalitetssikring av
søkerne fra andre idretter enn fotball og håndball. Rune, Ellen og Amanda
representerte MRIK på møte med rektor på Molde vgs og representanter fra Molde
FK, Molde HK og Træff fotball damer.
O-sak 228/2012-2014
MRIK er samarbeidspart for en oppfølgingskonferanse etter «Idrett, rus og snus»
som ble gjennomført våren 2012. Som en konsekvens av konferansen ble det brosjyra
« Trivsel og trygghet i frivillig sektor» laget. Målet er at brosjyra skal implementeres i
alle lag og organisasjoner og som et tiltak for dette skal det arrangeres en konferanse
21. og 22. november, på Quality Hotel Waterfront i Ålesund. I tilknytning til
konferansen arrangeres «Grenseløse idrettsdager» i Sparebanken Møre arena i
Ålesund, fredag 21. november på dagtid. «Grenseløse idrettsdager» har fokus på
muligheter og mestringsglede ved å kunne være med i idretten for barn og unge med
ulike funksjonsnedsettelser. Konferansen skal også inngå i sammenhengen
«inkludering og ungdomstiltak», jamfør styrevedtak 053/2012-2014 under styremøte
nr 11/2012-2014.
II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 058/2012-2014:
Godkjenning av protokoll nr 11/2012-2014
Sak 059/2012-2014:
Drøfting av habilitet
Sak 060/2012-2014:
Anlegg og spillemidler 2014. Prioritering
Sak 061/2012-2014:
Idrettskretstinget 2014. Dreiebok
Sak 058/2012-2014
Godkjenning av protokoll nr.11/2012-2014:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 11/2012-2014 (7. og 8. februar 2014) godkjennes uten merknader.
Sak 059/2012-2014
Drøfting av 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
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Formålet med bestemmelsen og forvaltningen av den er å skape tillit utad. I og med
at § 2-8 primært omhandler enkeltsaker, vil det være fornuftig praksis å legge inn
habilitetsspørsmålet som fast sak i hvert enkelt styremøte, slik som styret gjør ift
godkjenning av protokoll.
I herværende styremøte er vurderingen at hverken styremedlemmer eller
administrasjon vurderes som inhabile. 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
Enstemmig vedtak:
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 12/2012-2014 i
Møre og Romsdal idrettskrets.
Sak 060/2012-2014
Anlegg og spillemidler 2014. Prioritering:
Pr 17.01 forelå det totalt 253 søknader – fire forenkla, 78 nærmiljøanlegg, 171
ordinære anlegg. Totale kostnader var i overkant av 1,5 mrd nok, søknadssum i
overkant av 300 millioner kroner. 14.03 er bildet slik:
 225 godkjente søknader med godkjent kostnad i overkant av 1,4 milliarder og
søknadssum om lag 270 millioner kroner
 25 søknader er ikke godkjent – 16 søknader som gjelder ordinære anlegg og 9
søknader som gjelder nærmiljøanlegg
I Anleggsrådets møte nr 1/2014, sak 001, ble følgende protokollert:
 Det skal arbeides for flere gode friluftslivsanlegg, i nærområder der folk bor
og anlegg som strekker seg over store områder og flere kommuner
 Prioritering av anlegg med regional verdi og som dekker framtidige behov
 Prioritering av interkommunale anlegg
 Samlokalisering  prioritering av anleggssentra
 Etterslepet etter store anlegg må avgrenses mest mulig
I Anleggsrådets høringssvar til årets V 0732 (bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet) ble følgende vedtatt:
«Anleggsrådet i Møre og Romsdal anbefaler at modell 1 velges = Reduksjon av
etterslepet. I valget mellom økte tilskuddssatser eller reduksjon i etterslepet er
anleggsrådet i Møre og Romsdal konsekvente i sine prioriteringer:
Reduksjon av etterslepet»
Enstemmig vedtak:
Styret i Møre og Romsdal idrettskrets vil påpeke følgende idrettspolitiske
prioriteringer med tanke på prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i Møre og
Romsdal 2014:
1. Etterslepet etter store anlegg må avgrenses mest mulig
2. Interkommunale anlegg må prioriteres
3. Samlokalisering av anlegg og oppbygging av anleggssentra der anlegg av
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regional verdi som dekker framtidige behov etterstrebes
4. Styret slutter seg også til målet om realisering av flere, gode friluftslivsanlegg,
i nærområder der folk bor, og anlegg som strekker seg over store områder og
flere kommuner
5. Sist, men ikke minst, vil styret gjenta at det viktigste av det viktige er
reduksjon av etterslepet, jamfør innspill datert 6.2.2014
Protokollside 92
Sak 061/2012-2014
Idrettskretstinget 2014. Dreiebok:
Tingdokumentene:
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Idrettskretstinget2014.aspx
Møteplassen:
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Møteplassen2014.aspx
Hensikten med dette styremøtet og denne saken er komplett kvalitetssikring og
gjennomgang av tinget med tingsaker fra begynnelse til slutt, slik som konstituering,
sekretariat, tavle, tellekorps og fordeling av saker.
Foreslåtte dirigenter deltok på styremøtet under denne saken.
Enstemmig vedtak:
1. Gjennomgang og forberedelser tas til etterretning
2. Følgende arbeidsfordeling vedtas:
 Leders redegjørelse v/ leder
 Spørsmål om loven v/orgsjef
 Fylkestilskudd v/Heidi
 Forslag til uttale v/Kåre
 Langtidsbudsjett v/Vegard

Molde, 3/4-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)

Rune Sjåholm, Org.sjef
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