STYREPROTOKOLL
<>

KRETSSTYRETS MØTE NR. 11/2012-2014
FREDAG 7. OG LØRDAG 8. FEBRUAR 2014
STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND
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 78
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE
Tlf: 41 90 00 31
www.idrett.no/moreogromsdal/
Til stede var: Heidi Falkhytten
Rune Skavnes
Kåre Sæter
Inger Johanne Vasskog
Mikal Skodjereite
Ragnhild Sophie Berthinussen
--------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Administrasjonsleder Geir H. Moholt
INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.
MØTESTED:
Rica Hotell, Kristiansund
MØTETID:
Fredag 7. og lørdag 8. februar. Fredag 17.30 – 20.00.
Enkel servering 17.00 – 17.30. Middag 20.30. Lørdag
09.00 – 13.00. Frukt tilgjengelig fra kl 11.00
Saker på dette styremøtet
o Innsatspokaler 2013
o Regnskap 2013
o Budsjett 2014
o Idrettskretsting og Møteplassen 2014
o Årsmøterunden 2014 – krysskobling og mediestrategi
I.

SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 188/2012-2014
Protokoll nr 10/2012-2014:
Protokollen ble sendt ut for godkjenning mandag 25. november 2013 og lagt ut på
web onsdag 27. november 2014.
O-sak 189/2012-2014
Idrettsgallaen:
MRIK v/styre og stab hadde en god start på det nye året gjennom sin deltakelse på
idrettsgallaen lørdag 4.1.2014. Seminaret lørdag formiddag var også et godt bidrag til
å fylle på med positiv energi.
O-sak 190/2012-2014
Valgkomiteen 2012-2014:
Møte nr 4 ble avholdt på idrettssenteret tirsdag 7. januar 2014 – på idrettssenteret.
Valgkomiteen jobber meget godt og er i rute.
O-sak 191/2012-2014
Første møte i anleggsrådet:
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Sted: Idrettssenteret. Tid: 10.02.14 16.15 – 19.30.
O-sak 192/2012-2014
Høring folkehelse:
Jamfør e-post datert 13.01 – «Aktiv inspirasjon..» Strategien samsvarer 100 % med
vår egen strategiplan, årsplaner og delplaner innen folkehelse der vi har vært en
betydelig bidragsyter – f.eks handlingsprogram for fysisk aktivitet 2013-2016. Dette
vil bli meddelt i eget brev. Ett område som likevel etterlyses, er idrettens rolle for
aktivitet innen friluftsliv – særlig relevant i Møre og Romsdal.. Høringsbrevet tar opp
dette eksplisitt. Løftes opp som vedtakssak 056/2012-2014.
O-sak 193/2012-2014
Høring tiltaksplan mot doping:
Jamfør e-post 16.01. Tiltaksplanen er meget omfattende – 49 tiltak er foreslått, ett av
tiltakene er at samtlige idrettslag bør bli «Rent idrettslag». NB! Tiltaksplanen ble
iverksatt i 2013, behandlet i idrettsstyret i desember 2013 og ligger nå ute på høring..
Overordnet i dokumentet: «Idrettsstyret ønsker at norsk idrett skal fremstå med stor

troverdighet og tydelighet i spørsmål knyttet til etikk og doping. Idrettsstyret har uttrykt at
doping er manipulering av idrettsresultater og et onde som griper direkte inn i kjernen ved
selve idrettsutøvelsen og konkurransene, og at det er en ren destruksjon av idrettens
egenverdi, dens omdømme og i ytterste forstand dens sjel og Fair Play-prinsippet. Det er
viktig å bygge en gjennomgripende kultur som har null-toleranse for doping.
Dopingproblemet kan ikke bekjempes isolert i Norge. Norsk idrett må være samkjørt og
tydeligere i sitt antidopingarbeid, nasjonalt og internasjonalt.» Hvilket vi slutter oss til,

som vil bli meddelt i eget høringsbrev, jamfør O-sak 192.
Orgsjefen opplever at dopingproblematikken er under kontinuerlig behandling – i de
årlige lov og dom seminarene, i idrettsstyret, i form av kampanjer («Ærlig talt»;
«verdier er viktigere enn gull» m.m.). Også regionalt har vi jobbet mye med dette –
direkte og indirekte – i idrettsklassene, idrettslinjene, på «Møteplassen», i media, i
klubbtiltak m.m. Løftes opp som vedtakssak 057/2012-2014.
O-sak 194/2012-2014
Ungdomsløftet I:
Karstein Ølstad, HiMolde, Sport Management bachelorstudiet, er på plass – han
startet opp med sin praksis i form av en medarbeidersamtale fredag 10.01 og var på
plass fra og med mandag 13.01. Tema for Karstens semesteroppgave kommer
sannsynligvis til å dreie seg om ungdom og frafall
O-sak 195/2012-2014
Ungdomsløftet II:
Amanda Barsten, som også studerer Sport Management ved Høgskolen i Molde,
bachelor siste semester, er engasjert i 50 % stilling med foreløpig virkning fra
mandag 13.01 – 30.0414. Amanda er ikke utplassert, hun har en arbeidsavtale og er
ansatt. Dette er et kortsiktig tiltak som orgsjef har initiert for å avlaste staben i en
hektisk periode.
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O-sak 0196
Idrettens dag i Sykkylven:
Et veldig bra initiativ som viser en fortreffelig samhandling mellom offentlig og
frivillig sektor på lokalt nivå. Arrangementet skjedde søndag 19.01, Kåre Sæter
representerte MRIK. Bildegalleriet viste stor suksess og stor oppslutning.
O-sak 197
OL 2022:
Konseptvalget som ble gjort under ekstraordinært ting i juni 2012, er markedsført inn
mot Mørebenken i form av faglig informasjon og i form av møte på Stortinget
5.2.2014. Delegasjonen fra Møre og Romsdal består av leder, orgsjef og daglig leder i
Møre og Romsdal Skikrets, Stig Aambø.
O-sak 198
Prosess Østfold IK:
Orgsjef fulgte opp en avtale med kollega i Østfold og kjørte en prosess med styre og
administrasjon onsdag 22.01: 12 deltakere – 7 fra adm og 5 fra styret.
O-sak 199
Frivillighetens rammebetingelser:
Orgsjef kurset frivilligsentralene i Møre og Romsdal på Giske onsdag 29.01. Åtte
frivilligsentraler møtte. Kurset er ledd i frivilligprosjektet som nå er avsluttet og skal
evalueres onsdag 05.02
O-sak 200
Lederkurs for ungdom:
Lederkurs for ungdom, del 2, arrangeres på idrettssenteret fredag 31.01 med
deltakelse fra 13 ungdommer. Karsten Ølstad, HiMolde, er kursvert; Tina Veitsle
Skarpsno og Karina Andersen Aas kursinstruktører.
O-sak 201
Kompetansesamarbeid med Høgskulen i Volda:
Samarbeid med Høgskulen i Volda om kompetanseheving for studenter som går
Barnevernsstudiet. Studentene deltar på en dag med vinteraktiviteter ved Bjørn Inge
Drabløs, samt 16 timers Aktivitetslederkurs Barneidrett, der kursleder er Ann Kristin
Remmen. Kurset avholdes i uke 6.
O-sak 202
Gründerkamp 2014:
Det er inngått et samarbeid med skole og næringsliv om Gründerkamp 2014.
Initiativtaker er «Livsstilsgruppa» som er en ressursgruppe bestående av
representanter fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal
fylkeskommune og Møre og Romsdal idrettskrets. Gruppa jobber overordnet med
ulike livsstilstiltak og torsdag 30. januar skrev gruppa under en tre års avtale med
Ungt Entreprenørskap om Gründerkamp. Årets oppgave retter seg mot
ungdomsskoleelever ved de fire ungdomskolene i Molde, målet er at
«Livsstilsgruppas» oppdrag retter seg mot øvrige ungdomsskoler i fylket i årene som
kommer. Årets oppgave har tobakksforebygging, med vekt på snusbruk som tema.
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O-sak 203
Representasjoner / oppdrag:
Følgende representasjoner/oppdrag er registrert så langt:
Averøy
Averøy

Hvem
Orgsjef
Ragnhild

Haram

Mikal

Ørsta

Magne

Hva

Nesset IR
Ålesund ir

Ragnhild
Heidi

Idrettsråd
Når / hvor
24.02
17.03 kl 19, Averøy
Motorsportklubb
17.03 kl 18, Eidet
kulturhall
17.03 19.30
klubbhus Ørsta IL
18.03
31.03

Tema

Antall

Forholdet il / ir / kommune
IK ting 2014 / Møteplassen
2014 / Kompetanseløftet
«
«
«
«

Idrettslag
Ørskog Ride og
Køyreklubb
Rollon Spkl

Orgsjef

Ørskog u-skole
13.01 19.00

Leder og
orgsjef

20.02 14.00
Rollonhuset

Anlegg / gjenoppbygging /
forholde offentlig frivillig –
samhandling
100 års jubileum
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Dialog

12

Særidretter
Møte med Norges
Klatreforbund
Møre og Romsdal
Skytterkrets
Nordmøre og Romsdal
fotballkrets
Møre og Romsdal
Friidrettskrets

Orgsjef

21.01 17.00 –
20.00

Vegard – vikar må 15.02 kl 12.00
inn = orgsjef
idrsenter

Heidi

28.02 – 01.03

Kåre

29.03

Representasjon
NB! Jubileumsting – 100 år!

O-sak 204
Idrettsregistreringen:
Pr 31.01 kl 14.23 er talla slik: 400 idrettslag med 76 636 medlemskap. Dette
innebærer oppfølging av ca 100 idrettslag neste 14 dager.
O-sak 205
OLT Midt:
Jamfør O-sak 152 og 179. Omtalte møte 27.11.13 hadde 20 deltakere fra særidretter,
toppfotball, Olt Midt, vgs, høgskoler og idrettskretser (mrik og stik = sør-trøndelag),
mrfylke. Utdrag fra rapporten:
«Selv om ikke alle inviterte kunne møte, var dette ei representativ forsamling fra idretten i Møre og
Romsdal – representanter fra særidretter og særidrettsmiljøer, fra videregående skoler og
høgskoler, fra Møre og Romsdal fylkeskommune politisk og administrativt, fra Møre og Romsdal
idrettskrets politisk og administrativt, fra OLT Midt og fra Sør-Trøndelag idrettskrets.
Tilnærming og innspill fra aktørene tilhørende Møre og Romsdal var kritisk, budskapet fra OLT
Midt utfordrende. Møtet konkluderte ikke, ingen avtaler er skrevet. Likevel er signalene tydelige –
initiativet er godt og det må følges opp:
• Kompetansestrukturer må etableres
• Disse kompetansestrukturene må knyttes opp mot et regionalt senter – kompetansemiljøene
må henge sammen
• Idrett og skole er nøkkelbegreper – vi er enige om at idrettsungdom med talent og
ambisjoner er tjent med å være i sitt lokalmiljø lengst mulig – «send trenerne til utøverne,
ikke omvendt» innebærer at kompetansetilførsel til lokalmiljøene forutsetter etablering av
regionale/lokale sentra (campus/knutepunkter) i hele Region Midt (= begge fylkene i
Trøndelag og Møre og Romsdal)
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•
•

II.

Organisasjonssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets avsluttet med å invitere lærere (og elever?) til
Granåsen 6. mars 2014 – denne vil bli fulgt opp
Møre og Romsdal idrettskrets følger opp ved å sende ut denne rapporten. Vi vil også initiere
oppfølgingsmøter med kultur og utdanning i Møre og Romsdal fylkeskommune og jobbe
videre med samhandling i regionen ut ifra et helhetlig perspektiv – «mest mulig og best
mulig aktivitet for flest mulig"

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 051/2012-2014:
Godkjenning av protokoll nr 10/2012-2014
Sak 052/2012-2014:
Drøfting av habilitet
Sak 053/2012-2014:
Regnskap 2013
Sak 054/2012-2014:
Budsjett 2014
Sak 055/2012-2014:
Årsmøterunden 2014 – krysskobling og mediestrategi
Sak o56/2012-2014:
Idrettens folkehelsestrategi
Sak 057/2012-2014:
Tiltaksplan mot doping
Sak 051/2012-2014
Godkjenning av protokoll nr.10/2012-2014:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 10/2012-2014 (22. og 23. november 2013) godkjennes uten
merknader.

Sak 052/2012-2014
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
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:
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 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 11/2012-2014 i
Møre og Romsdal idrettskrets.
Sak 053/2012-2014
Regnskap 2013:
Se vedlegg, som ettersendes i form av dokumentet «Regnskap 2013 og budsjett
2014». Årsresultat framgår av vedlegg.
Iht sak 032 – egenkapital, prinsipiell drøfting – foreslås selvpålagte disposisjoner
stort kr 100 000,-. Områdene som omfattes av henviste operative mål i forslag til
vedtak er i overensstemmelse med vår visjon: «Idrettsglede for alle – mest mulig og
best mulig aktivitet for flest mulig.» Dessuten, følgende presisering, som gjerne kan
betegnes som virksomhetside: «En åpen og inkluderende idrett – mest mulig og best
mulig aktivitet for flest mulig.»
Ungdomsløftet inngår både i visjon og virksomhetside
Enstemmig vedtak:
Det fremlagte regnskap for Møre og Romsdal Idrettskrets, 2013, som balanserer med
et overskudd stort kr 759 509,40- vedtas. Styret gjør følgende disponeringer i form
av selvpålagte restriksjoner (jamfør sak 032):
 Kr 100 000 avsettes til inkluderings- og ungdomstiltak, jamfør
operative mål 1.6, 1.9, 1.10, 2.1, 2.20 og 2.21
 Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den frie egenkapitalen
forbedret med kr 659 509,40
 Fri egenkapital utgjør pr 1.1.2014 kr 3 750 680
Sak 054/2012-2014
Budsjett 2014:
Budsjettet for 2014 er konsistent med årsplan 2014 (behandlet i styremøte nr 10) og
budsjettkriterier 2014 (behandlet i styremøte nr 10).
Hvordan fylkestilskuddet anvendes er hjemlet i tingvedtak, drøftinger på
særkretsledermøter og årlige budsjettvedtak i kultur og folkehelseutvalget, Møre og
Romsdal fylkeskommune – jamfør KF 5/14 som ble behandlet under kultur- og
folkehelseutvalgets møte onsdag 5.2.2014
Vedlegg ettersendes– samme dokument som i sak 53, «regnskap 2013 og budsjett
2014».
Enstemmig vedtak:
1. MRIKs andel av fylkestilskuddet skal for 2014 være 50 %. Fokus skal rettes
mot anlegg og fellesidrettslig kompetanse (for eksempel idrettsråd) – i
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samsvar med retningslinjer og vedtak i de årlige budsjettbehandlingene i
kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.
2. Fremlagte budsjett blir grunnlag for MRIKs drift og aktiviteter i 2014.
3. Frigjorte driftsmidler – kr. 550.000 – øremerkes ny stilling, jamfør
vedtakssakene 032, 048 og 049.
4. I sak 032/2012-2014 ble følgende prinsipp vedtatt:
 Egenkapital i Møre og Romsdal idrettskrets med selvpålagte
restriksjoner skal tilsvare 3 mnd drift.
Protokollside 84
Sak 055/2012-2014
Årsmøterunden 2014 – krysskobling og mediestrategi:
Årsmøterunden 2014 blir en særdeles viktig mobiliseringsarena for både
«Møteplassen» og idrettskretstinget. Oppfølging av idrettsråd berøres av flere
operative mål – både innen innsatsområdet idrett, samfunn og rammevilkår og innen
innsatsområdet organisasjon og kompetanse:
 1.1, 1.2, 1.5, 1.11, 1.12 og 2.1, 2.2 og 2.18
Krysskobling innebærer at ett og samme tiltak (her oppfølging av idrettsråd) fanges
opp av flere operative mål, berører flere innsatsområder og dermed også flere
strategiske mål.
I tillegg har vi operativt mål nr 1.7: «Skal være en aktiv medie- og
informasjonsaktør..» I styret sitter to oppegående, kompetente personer innen
media – Kåre sæter og Magne Krumsvik. Disse utfordres herved til å bruke sin
kompetanse koblet opp imot årets årsmøterunde, jamfør pkt 4 i forslag til vedtak.
Enstemmig vedtak:
1. Fadderansvar for oppfølging av idrettsråd mobiliseres.
2. Årsmøtedatoer avtales og avklares, der vi opprettholder målet om at samtlige
årsmøter skal være avviklet i løpet av februar / mars.
3. Konsept for oppfølging på årsmøtene er dokumentet ”Oppfølging av
idrettsråd 2014 / Presentasjon av Møre og Romsdal IK”, med tilpasninger –
særlig med tanke på «Møteplassen» og idrettskretstinget.
4. Samtlige årsmøter bør kunngjøres i media.
Sak 056/2012-2014
Idrettens folkehelsestrategi:
Jamfør høringsuttale i form av eget brev.
Enstemmig vedtak:
Styret i Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å framheve følgende presiseringer i
strategidokumentet som ligger til høring, med tittelen «Aktiv inspirasjon»:
 Det er idrettslagene som skal levere idrett eller fysisk aktivitet – også innenfor
folkehelseområdet.
 Tiltak som iverksettes av idretten, på alle nivå, må ha bærekraft.
 De positive merverdiene for folkehelsen, må komme som effekter av idrett og
fysisk aktivitet – ikke som egne mål for idretten. Det er egenverdi og
idrettsglede som skal være det primære.
 Idrettens bidrag må ha som premiss at det må styrke idrettens
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aktivitetstilbud, økonomi eller omdømme. Arbeidet må styrke, eller i alle fall
ikke gå utover idrettslagenes ordinære virksomhet.
 Dersom oppgaven innebærer tiltak overfor målgrupper som ordinært ikke er
idrettslagets, skal tiltaket finansieres over andre budsjetter enn de ordinære
spillemidlene.
 Idrettsbevegelsen må være en troverdig og tydelig medspiller, og motpart,
overfor det offentlige når det gjelder hva idrettslagene kan bidra med. Derfor
må konkrete tiltak forankres lokalt i idrettslagene.
 Det er en premiss for idrettens arbeid mot andre målgrupper enn sine egne at
idrettens regler og verdier følges. Det handler om Idrettens barnerettigheter
og bestemmelser om barneidrett, men også idrettens øvrige verdifundament
må ligge til grunn.
 Barn under seks år er ingen målgruppe for organisert idrett. Der ønsker
idretten mer egenorganisert aktivitet. Idretten får heller ikke støtte gjennom
spillemidlene til tiltak overfor denne målgruppen.
 Derfor vil tiltak rettet mot barn under seks år, ikke være noe norsk idrett vil
understøtte
I tillegg ønsker vi følgende korrigering under Innsatsområder, side 2,
pkt 3:
 Tilrettelegge for lokale idrettslag som ønsker å legge til rette for
lavterskeltiltak i tillegg til sine primæraktiviteter
All idrett er folkehelse, også idrettens primære aktivitet – korrigeringen
bidrar til at budskapet blir helhetlig, konsistent og sammenhengende.
Protokollside 85
Sak 057/2012-2014
Tiltaksplan mot doping:
Jamfør høringsuttale i form av eget brev.
Enstemmig vedtak:
Styret i Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å understreke følgende tiltak i planen
som ligger til høring, med tittelen «Ren idrett – tiltaksplan mot doping»:
 Tiltak 40: Når idrettskretser er i direkte kontakt med idrettslagene bør de
informere om idrettens antidopingarbeid og avklare om idrettslagene er et
«Rent idrettslag».
 Tiltak 41: NIF må sørge for at eventuelt relevant materiale idrettskretsene
benytter overfor idrettslagene inneholder nødvendig informasjon om
idrettens antidopingarbeid.
 Tiltak 42: Alle idrettslag bør være «Rent idrettslag».
 Tiltak 43: NIF og relevante organisasjonsledd må sammen med Antidoping
Norge revidere det eksisterende «Rent idrettslag»-konseptet, slik at dette
ivaretar de utfordringer idrettslagene møter på antidopingfeltet.
 Tiltak 44: NIFs utøverkomité og NIF må sammen med Antidoping Norge
samarbeide om å fronte de riktige verdiene og holdningene i
antidopingarbeidet.
 Tiltak 45: NIFs utøverkomité må bistå Antidoping Norge i revisjonen av
konseptet «Ren utøver».
 Tiltak 46: NIF må forankre et overordnet ansvar for antidopingarbeidet et
bestemt sted i organisasjonen.
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Tiltak 47: Det må etableres arenaer for samarbeid og utveksling av
erfaringer internt i NIF, med Antidoping Norge og med særforbund, NIFs
utøverkomité og andre aktører på antidopingfeltet.
Tiltak 48: Det er en plikt å melde fra om mulige brudd på
dopingbestemmelsene. Eventuelle varsler skal meldes til Antidoping Norge.
Tiltak 49: NIF må i samarbeid med Antidoping Norge, særforbund og andre
organisasjonsledd utarbeide et sett med kjøreregler for håndtering av
dopingsaker.

De 39 øvrige tiltakene er konkrete og aktuelle. De 10 tiltakene som her
er nevnt ser vi som særlig relevante for idrettskretsene.
Protokollside 86

Molde, 9/2-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)

Rune Sjåholm, Org.sjef
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