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KRETSSTYRETS MØTE NR. 6/2012-2014
TIRSDAG 19. MARS 2013
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.idrett.no/moreogromsdal/
Til stede var: Heidi Falkhytten
Vegard Storvik
Inger Johanne Vasskog
Mikal Skodjereite
Ragnhild Sophie Berthinussen
Magne Krumsvik
--------------------------------------------------Orgsjef Rune Sjåholm
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim
Utplassert student, HiMolde, Madeleine Ellingsen-Larsen
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.
MØTESTED:
Idrettssenteret, Molde
MØTETID:
Tirsdag 19. mars kl 16.15 – 19.30. Enkel servering 16.15
– 16.45.
Saker på dette styremøtet
o Årsmøterunden 2013
o Anleggsrådet og spillemidler 2013
o «Økonomisk årsberetning 2012» og «Rapport IK 15 2012» – oppdatert
med endelige tall fra idrettsregistreringen
o Møteplassen 2013
 Innsatspokal 2012, aktiv innsats – oppfølging
 Stortingsvalget 2013
o Øvrige representasjoner
I. SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 090/2012-2014
Protokoll nr 5/2012-2014:
Protokollen ble sendt ut for godkjenning søndag 27. januar 2013 og lagt ut på web onsdag 30.
januar 2013.
O-sak 091/2012-2014
Innsatspokal aktiv innsats:
Avtale med prisvinner er inngått.
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O-sak 092/2012-2014
Medarbeideroppfølging – målkort:
Medarbeiderrunde nr 1/2013 er avsluttet (18.2.2013). Oppdatering av målkort er
utført. Avrundingssamtale mellom orgsjef og leder utføres i etterkant.
O-sak 093/2012-2014
Mørebenken:
Invitasjon sendt 20.02 – til «Møteplassen 2013» og møte med styret i forkant.
Jamfør e-post datert 20.02
O-sak 094/2012-2014
Høringer:
Høring ift V0732 – spillemiddelforskriften – er avsluttet. MRIK har ved flere
anledninger spilt inn samme momenter som Anleggsrådet, direkte og indirekte
gjennom kultur- og folkehelseutvalget. Også i forbindelse med arbeidet med
stortingsmeldingen spilte vi inn det samme budskapet. Siste innspill fra
Anleggsrådet gjengis i form av utdrag fra protokollen i første møte, 12.2.2013:


Anleggsrådet mener at en må skjerpe kravene til driftsplaner for store anlegg, der idretten
inngår som en del av anlegget (badeanlegg, alpinanlegg for eksempel). Dette skal ligge i V0732, men erfaringene fra Atlanterhavsbadet og Moldebadet tilsier at dette må innskjerpes.
Idretten skal slippe ”å stå med lua i handa” og vike for kommersielle interesser så snart
spillemidlene er på plass. Ei heller skal vi oppleve at idretten blir betraktet som en utgiftspost
fordi det antas at inntektene kunne ha blitt større ved annen prioritering av driften. Dette er å
betrakte som en prinsippsak som det er særdeles viktig å følge opp ved at det stilles spesifikke
krav til driftsplanene, og som gir den organiserte idretten forutsigbarhet både med tanke på
tidsrammer for trening og konkurranser, og når det gjelder økonomi.

O-sak 095/2012-2014
Møteplassen 2013:
Programmet er nå på plass både fredag og lørdag – vi ser for oss meget god
oppslutning begge dager, særlig fredag. Mobilisering gjenstår –
representasjonsoppdragene våre er meget gode mobiliseringsarenaer.
O-sak 096/2012-2014
Idrettsregistreringen:
Tallene pr 01.03 er slik: 501 idrettslag, med 96 514 medlemskap; 46 særidretter med
733 grupper og 79 934 aktive medlemmer.
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O-sak 097/2012-2014
Oppfølging idrettsråd:

Hva
ÅIR – oppdatering av
lov
Idrettsrådseminar
Reorganisering av
Stranda IR
Redigert rapportskjema
Eide ir, styremøte
Stranda ir, årsmøte

Hvem
Orgsjef

Når / hvor
Uke 1 / 2

Tema
Oppdatering

Antall

MRIK

25.01 / 26.01 Rica
Seilet
22.01 kulturhuset

Valgkamp og kompløft

35

Reorganisering og
oppdatering

10

Idrettsrådets rolle
Konstituering

6 – 5 av 8 il

Årsmøtesaker og info

4 – 3 av 7 il

«

20 – 5 av 10
il

Orgsjef / Kåre
Geir
Orgsjef
Kåre

Hareid ir, årsmøte

Geir

Nesset ir, årsmøte

Ragnhild

Ørsta ir

Magne

Uke 4
13.02 Eidehallen
26.02 18.10 Stranda
ils klubbhus
27.02 2000, Hareid
ils klubbhus
27.02 1900 kstyresal
06.03 19.30 Soltjeld,
Vartdal
06.03 20.00
Gjemneshallen

Gjemnes ir

Grop

Årsmøte Eide ir

Roar

11.03 1900 kstyresal

Kristiansund ir

Vegard

11.03 1900 kak
lokalet
11.03 1900 rådhus
11.03 1900
Tingvollhallen

Vanylven ir
Tingvoll ir

Mikal / adm
Ragnhild

Sykkylven ir

Kåre

Giske ir
Averøy ir
Aukra ir
Årsmøte Ålesund ir
Rauma ir
Molde ir
Herøy ir

Mikal
Roar og
orgsjef
Vegard
Heidi
Heidi
Vegard
Adm

Sunndal ir
Aure ir

Rune Sk
Inger Johanne

Surnadal
Halsa

Inger J
(Inger J) Adm

Fræna

Rune Sk

Vestnes

Heidi

Skodje
Haram
Sula
Norddal
Sande
Ulstein
Volda

Rune Sk
Mikal
Kåre
Mikal
Adm
Magne
Magne

12.03 1900 Ikornnes
ils klubbhus
13.03 1900 Nesttun
14.03 1900 Kårvåg
14.03 19.10,
kulturavd
helsesenter
18.03 1800 Rollon
Sks klubbhus
20.03 kstyresal 1900
20.03 idrsenter 1900
19.03 1800 Herøy
frivilligsentral
21.03 kulthus 1900
21.03 1900 Aure
gjestegård
20.03 kstyresal 1900
21.03 1830 fskapsal
08.04 2000 Malmefj
il klubbhus Vonheim
04.04 20.00
kstyresal
08.04 2000

20 20 Årsmøtesaker og info

6 av 8 il 11
11
4 av 11 il 6

Strategiplan; lam;
kompetanse; loven

17 – 8 av
10 il

Protokollside 37
O-sak 098/2012-2014
Seminar HiMolde, Antidoping:
Det siteres:

«Følgende innbydelse sendes alle tidligere deltakere på leder-/trenerforum i regi av Molde Idrettsråd
og til styret i idrettsrådet:
Molde Idrettsråd i samarbeid med Høgskolen i Molde arrangerer torsdag 07. mars 2013 med
tidsramme 10:30 til 15:00 et Antidopingseminar i Molde.
Seminaret er åpent og er beregnet på studenter, idrettsledere, trenere og utøver og er foranlediget av
den antidopingdebatten som nå pågår både internasjonalt og nasjonalt.
Idrettsrådet har gleden av å invitere dere til seminaret og vil understreke betydningen av å få en
grundig innføring i antidopingarbeidet. Seminaret er gratis og det er ikke krav om påmelding.
Se vedlagte program.
Program
10.30-11.15: Anders Solheim, Antidoping Norge: «Hva er doping?».
11.15-12.15: Lunsj
12.15-12.45: Lars-Erik Frisvold, Dom- og Sanksjonsutvalget NIF:
«Er rettssikkerheten til utøverne godt nok ivaretatt?»
12.45-13.30: Gunnar Martin Kjenner: «Kritiske merknader til antidopingarbeidet i Norge».
13.30-13.45: Kaffipause
13.45-15.00: Paneldebatt

O-sak 099/2012-2014
Anleggsrådet:
Se også O-sak 0094. Første møte ble avviklet tirsdag 12. februar - 11 var til stede da
Vegard Storvik, nestleder i MRIKs styre, debuterte som leder. Følgende går fram av
protokollen, sak 001:
«Lister over søknader om spillemidler, sortert etter kategori og med foreløpig status var utsendt til
Anleggsrådet på forhånd. Siri Ask Fredriksen orienterte på selve møtet om innkomne søknader og tok
utgangspunkt i følgende:
Ordinære anlegg:
159 søknader med søkers søknadssum ca. 248 millioner.
Nærmiljøanlegg:
74 søknader med søkers søknadssum ca. 17 millioner.
Tendensen er færre søknader enn i fjor, samtidig som det er mange større anlegg som søker om
spillemidler, noe som påvirker samla søknadssum. Søkers søknadssum til friluftsanlegg er nær doblet
fra fjoråret.
Enst. vedtak:
1.
Anleggsrådet tar gjennomgangen av årets søknader til etterretning.
2.
Medlemmene i Anleggsrådet følger opp de søknader som naturlig ligger innenfor egen
anleggskategori.
3.
Anleggsrådet ber om å få tilsendt oppdaterte lister elektronisk»

O-sak 100/2012-2014
Særidrettsoppfølging:
Kåre Sæter representerte på tinget til NRFK fredag 15. februar; Mikal Skodjereite på
tinget til MRGTK 2. / 3. mars. Vegard Storvik representerte på tinget til Møre og
Romsdal Skytterkrets lørdag 16. februar; Heidi Falkhytten på tinget til Møre og
Romsdal Friidrettskrets 2. / 3. mars.
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O-sak 101/2012-2014
Kompetanse:
Det er gjennomført følgende kompetansetiltak siden siste møte:
 Økonomikurs for kasserere/regnskapsførere – Molde 05. februar – 26
deltakere
 Aktivitetslederkurs for barnevernpedagogstudenter ved HiVolda 26-27.02 – 18
deltakere
 Temamøte om vinteraktiviteter for barnevernpedagogstudender ved HiVolda
28.02 – 18 deltakere
 Aktivitetslederkurs i Fiksdal 2. og 3. mars – 14 deltakere fra 4 idrettslag
Følgende tilbud var invitert til, men ble avlyst pga. av liten/ingen påmelding
 Temadag om vinteraktiviteter på Skaret ved Molde 2. februar
 Temadag om vinteraktiviteter på Fjellsetra i Sykkylven 2. mars
 Aktivitetslederkurs på Haddal 2. og 3. februar
 Lederkurs for ungdom på Vikaneset i Kristiansund – 8-10. februar
MRIK sender 2 deltakere til kurslærerkurset «Klubbens styrearbeid i praksis» 13.
april: Per Dagfinn Fagerli og Ragnhild Sophie Berthinussen. MRIK dekker kursavgift,
reise og evt. overnatting.
Lederkurs for ungdom 15-19 år: Ny dato og sted for kurs er 6. – 8. september på
Vestheim Ungdomssenter i Vestnes. Søknadsfristen er 23. juni. Prisen er kr 1000,pr. deltaker.
Utdanning av yngre leder 19-29 år: Info er lagt ut og søknadsfrist til IK er 22. mars –
med evt. intervjurunde første uken over påske, etter det innstiller administrasjonen
aktuelle kandidat/-er og de kan søke NIH innen søknadsfristen 15. april. MRIK
dekker kostnader med reise, evt. ekstra overnatting i forbindelse med reise, samt
semesteravgifter for aktuelle kandidater. NIF dekker selve kurset og overnatting.
O-sak 102/2012-2014
Folkehelse:
Det har vært gjennomført følgende tiltak siden sist møte:
 Radio 1 FM- radiofrokost, intervju - viktigheten av å starte dagen med frokost,
17. januar
 Fagdag for frisklivssentraler i samarbeid med Møre og Romsdal
fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 22. januar
 Foredrag om Kosthold til foreldregruppa- Træff jenter 14 - fotball, 29. januar
Folkehelsemidler fra NIF:
Studie i Kosthold og Helse del 2, Høgskolen i Molde:
Oppstart januar 2013, tre 2 dagers samlinger. Bygger på Kosthold og Helse del 1.
Ellen deltar på studie som avsluttes med individuell hjemmeeksamen 13. mai.

Protokollside 39
O-sak 103/2012-2014
Ungdom og Helse:
Idrettskretsen har i uke 12 vært representert på stand på de fire ungdomskolene i
Molde, i samarbeid med Ungkompasset- prosjekt i Molde kommune som driver
rusforebyggende arbeid blant ungdom. Spørreundersøkelse om trenings vaner,
kosthold og digitale medier ble flittig besvart av elevene, i tillegg ble det delt ut
diverse brosjyrer.
O-sak 104/2012-2014
Gründercamp:
Gjennomføres i uke 12, mandag 18. – fre 22. mars. Målgruppe er 9. klassinger i
Molde og øvrige kommuner i Romsdal. For MRIKs vedkommende dreier det seg om
ei gruppe på 4-5 elever fra Bekkevoll ungdomsskole i Molde. Vårt case handler om
trenings- og kostholdsvaner blant ungdom, jamfør O-sak 103. Dette inngår i vår
ungdomssatsing.
O-sak 105/2012-2014
Anleggsrådet, møte nr 2:
Møte nr 2 ble avviklet mandag 18. mars. Orgsjef og nestleder orienterte om vedtak
rundt årets spillemiddelprioritering generelt og om storhall Hollingen spesielt.
Protokoll fra møtet sendes til styret til orientering.

II.

VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:
Sak 028/2012-2014:
Godkjenning av protokoll nr 5/2012-2014
Sak 029/2012-2014:
Årsmøterunden 2013 – oppfølging
Sak 030/2012-2014:
Stortingsvalget 2013

Sak 028/2012-2014
Godkjenning av protokoll nr. 5/2012-2014:
Enstemmig vedtak:
PROTOKOLL NR. 5/2012-2014 (25. og 26. januar 2013) godkjennes uten
merknader.
Sak 029/2010-2012
Årsmøterunden 2013 - oppfølging:
14 årsmøter, ett medlemsmøte, ett styremøte og ett idrettsrådseminar er gjennomført
så langt.
Gjenstående årsmøter som er avtalt, er Ålesund 18.03, Herøy 19.03, Rauma, Surnadal
og Molde 20.03, Sunndal, Halsa og Aure 21.03, Vestnes 04.04, Fræna og Skodje
08.04. Idrettsråd som må følges opp i form av avklaring av årsmøtedato, blir da:
Haram, Norddal, Sula, Sande, Ulstein, Volda.
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Enstemmig vedtak:
1. Status tas til etterretning
2. Gjenstående idrettsråd følges opp i form av mobilisering av fadderansvar
3. Årsmøtedato og tema avtales
Sak 030/2012-2014
Stortingsvalget 2013:
Dette var tema under idrettsrådseminaret i januar og vil være tema under eventuelt
møte med Mørebenken fredag 12. april – i forkant av Møteplassen.
Idrettens omforente kjernesaker er ei videreføring av de sakene som ble frontet i
2009 og tilpasset lokal- og regionvalgene i 2011. Disse sakene er derfor både godt
forankret i egen organisasjon og allment kjent i det offentlige rom:
 Forutsigbar, langsiktig finansiering = stabile, forutsigbare rammevilkår
 Etterslepet – rask implementering av vedtatt endring av tippenøkkelen
o Bruk av statsbudsjettet inn mot nasjonalanlegg og folkehelseanlegg
 En time fysisk aktivitet i skole / sfo hver dag
Vi snakker om et idrettsløft, slik som vi i åtte år har hatt et kulturløft. Markeringene i
Møre og Romsdal bør skje både regionalt (les MRIK) og lokalt (les idrettsråd). For å
få til det, må vi markere oss i media, kandidater må utfordres og utspill må
samordnes. Til det trenger vi ei utvida verktøykasse, jamfør presentasjonen under
idrettsrådseminaret som omhandlet Stortingsvalget spesielt.
Enstemmig vedtak:
1. Stortingskandidatene fra Møre og Romsdal utfordres på idrettens kjernesaker
2. Verktøykassa i forbindelse med valget tas i bruk for utspill i media
3. Lokale og regionale markeringer samordnes, med rom for lokale tilpasninger
og initiativ

Molde, 20/3-13

Heidi Falkhytten, leder (sign)

Rune Sjåholm, Org.sjef

