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STYREPROTOKOLL 
<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2012-2014 
FREDAG 23. AUGUST OG LØRDAG 24. AUGUST 2013 

STED: RICA SEILET HOTEL, 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   

  

 
 
 
  

http://www.idrett.no/moreogromsdal
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Protokollside 50 
 
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE 
Tlf: 41 90 00 31 
www.idrett.no/moreogromsdal/ 
 
Til stede var: Heidi Falkhytten – til stede fredag 
   Vegard Storvik – til stede fredag 

Inger Johanne Vasskog 
Rune Skavnes 
Mikal Skodjereite 
Ragnhild Sophie Berthinussen 
Magne Krumsvik 

--------------------------------------------------- 
   Orgsjef Rune Sjåholm 
   Administrasjonsleder Geir H. Moholt 
   Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim 
   Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer 
 
 
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. 
MØTESTED: Rica Seilet Hotel, Molde 
MØTETID:  Fredag 23. august kl 17.15 – 20.15.  Enkel servering 16.15 

– 16.45, middag 20.30.  Lørdag 08.30 – 14.00. 
Valgkamp på rådhusplassen 12.00-14.00 – utdeling av 
flyers og kommunikasjon. 

 

Saker på dette styremøtet 
o Årsmøterunden 2013 
o Anleggsrådet og spillemidler 2013 
o Årsrapport 2012 
o «Den norske toppidrettsmodellen» - Tvedtutvalgets rapport 
o Egenkapital – med og / eller uten restriksjoner..? 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 123/2012-2014 
Protokoll nr 7/2012-2014: 

Protokollen ble sendt ut for godkjenning onsdag 20. mai 2013 og lagt ut på web 
mandag 25. mai 2013. 
 

O-sak 124/2012-2014 
Ledermøtet i norsk idrett: 

Årets ledermøte ble avviklet i Sandefjord, fredag 31.05 og lørdag 01.06.  I tillegg til 
tradisjonelle saker (årsberetninger og rikets tilstand) ble toppidrett, mva, 
tippenøkkel, stortingsvalget og status OL behandlet.  Leder og orgsjef representerte 
MRIK.  
 

 
 

http://www.idrett.no/moreogromsdal/
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Protokollside 51 
 

O-sak 125/2012-2014 
V 0732 2013 (forskrifter om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet): 
Varslede endringer i idrettsmeldingen (Meld. ST. 26 2011-2012, «Den norske 
idrettsmodellen») er nå implementert: 

 Tilskuddssatser – økte satser til blant annet interkommunale anlegg og andre 
justeringer 

 M.m 
Detaljer kommer vi tilbake til ifbm «Møterunden 2013» 

 
O-sak 126/2012-2014 

Den norske toppidrettsmodellen – norsk toppidrett mot 2022: 
Idrettsstyrets møte i Bekkjarvik i Austevoll kommune mandag 24. og tirsdag 25. juni 
2013 hadde oppfølging av ”Den norske toppidrettsmodellen”, utredningen som 
Tvedt-utvalget leverte i april, som sin hovedsak. Anbefalingene fra rapporten 
sammen med høringssvarene fra organisasjonen og debatten på Ledermøtet lå til 
grunn for valgene Idrettsstyret tok. Vinteridrett, sommeridrett og utvikling av 
morgendagens toppidrettsutøvere blir resultatenheter under toppidrettssjefen. I 
tillegg vedtok Idrettsstyret økonomisk å prioritere det paralympiske arbeidet, 
regional toppidrettsutvikling og arbeidet med morgendagens toppidrettsutøvere ved 
økt ressurstilgang til toppidretten som resultat av endring av tippenøkkelen.  Alt dette 
er i samsvar med høringsuttalen fra Møre og Romsdal idrettskrets, jamfør styremøte 
nr 7, vedtakssak 033. 
 

 
O-sak 127/2012-2014 

Momskompensasjon 2013: 
Søknadsfristen for momskompensasjoner ved bygging av idrettsanlegg var 1. mai 
2013. Stortinget bevilget 63,89 mill. kroner til ordningen for 2013.  For drift er 
søknadsfristen satt til 15. august 2013.  For anlegg er det forventet en kompensasjon 
tilsvarende 85 % av søknadsbeløpet, etter som søknadsbeløpet totalt stipuleres til 75 
mill. Dette er nasjonale tall 
 
Når det gjelder drift, er bildet slik pr dato (15.08) i Møre og Romsdals: 259 
organisasjoner har registrert brutto driftsutgifter i SA – 4 idrettsråd, 9 
særkretser/regioner og 246 IL. Dette innebærer at 314 organisasjoner ikke er 
registrert: 239 idrettslag, 26 idrettsråd og 20 særkretser/regioner.  Potten er 948 mill 
– hvor stor kompensasjonen blir, er avhengig av oppslutning og totalt søknadsbeløp.. 
Nasjonale tall pr 15.08:  
4311 orgledd < 5 mill – kr 3 576 366 575 innrapp søknadsgrunnlag = brutto driftsutgifter 2012 

53 SF kr 917 094 783 
19 ik kr 140 161 312 
32 AS 108 643 879 

30 ir/sk> 5 mill kr 236 261 148 
233 il > 5 mill kr 1 924 614 612 

Sum 4 678 org.ledd 6 903 142 309.  Full uttelling vil gi norsk idrett ca 480 mill 
Det understrekes at dette er høyst uoffisielle tall.. 
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Protokollside 52 
O-sak 128/2012-2014 

 «Utviklingsprosjektet»: 
Utviklingsprosjektet «Kompetanse og Inkludering» - treårig utviklingsprosjekt for 
frivillig sektor i Møre og Romsdal – kommer til å bli videreført på en eller annen 
måte.  Sluttrapport for prosjektperioden foreligger, er oversendt prosjektgruppe og 
styringsgruppe og skal behandles administrativt på Fylkeshuset, Møre og Romsdal 
fylkeskommune, 06.09.  Politisk behandling kommer i etterkant.   
 

O-sak 129/2012-2014 
Studietur til København: 

Denne foregikk 9. – 11. juni og hadde god oppslutning fra kommunene og 
fylkeskommunen.  MRIK var representert v/nestleder Vegard Storvik og 
fysakkoordinator Ellen Hammer.  Tema var mellom anna: 

 Bredere involvering i planlegging av anlegg i kommunene og utvikling av 
anlegg som gir aktivitet for alle 

 Endring i retningslinjer for spillemidler 

 Folkehelse som tema for bygging av anlegg 
 

O-sak 130/2012-2014 
Endelig oppdatering av årsmøterunden 2013: 
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Protokollside 53 
 

Hva Hvem Når / hvor Tema Antall 

ÅIR – oppdatering av lov Orgsjef Uke 1 / 2 Oppdatering   

Idrettsrådseminar MRIK 25.01 / 26.01.13 Valgkamp og kompløft 35 

Reorg. av Stranda IR Orgsjef / Kåre 22.01 Reorganisering og oppdatering 10 

Redigert rapportskjema Geir Uke 4   

Eide ir, styremøte Orgsjef 13.02 Idrettsrådets rolle 6 – 5 av 8 il 

Stranda ir, årsmøte Kåre 26.02 18.10 Konstituering 6 – 3 av 11 il 

Hareid ir, årsmøte Geir 27.02 2000, Hareid ils 
klubbhus 

Årsmøtesaker og info 4 – 3 av 7 il 

Nesset ir, årsmøte Ragnhild 27.02 1900 kstyresal « 20 – 5 av 10 il 

Ørsta ir Magne 06.03 19.30 Soltjeld, Vartdal « 20 -  

Gjemnes ir Grop 06.03 20.00 Gjemneshallen « 20 -  

Årsmøte Eide ir Rune Sk 11.03 1900 kstyresal Årsmøtesaker og info 6 av 8 il - 11 

Kristiansund ir Vegard 11.03 1900 kak lokalet Fortsettende årsmøte påkrevet 11 – 5 av 36 il 

Vanylven ir Mikal  11.03 1900 rådhus Årsmøtesaker og info 8 – 5 av 13 il 

Tingvoll ir Ragnhild 11.03 1900 Tingvollhallen Årsmøtesaker og info 4 av 11 il – 6 

Sykkylven ir Kåre 12.03 1900 Ikornnes ils 
klubbhus 

Årsmøtesaker og info 15 – 10 av 17 il  

Giske ir Kåre 13.03 1900 Nesttun Årsmøtesaker og info 10 – 9 av 12 il 

Averøy ir Orgsjef 14.03 1900 Kårvåg Strategiplan; lam; kompetanse; 
loven 

17 – 8 av 10 il 

Aukra ir Vegard 14.03 19.10, kulturavd 
helsesenter 

Årsmøtesaker og info 8 – 4 av 4 il 

Årsmøte Ålesund ir Heidi 18.03 1800 Rollon Sks 
klubbhus 

Årsmøtesaker og info 23 – 15 av 55 il 

Rauma ir Heidi 20.03 kstyresal 1900 Årsmøtesaker og info 15 – 10 av 20 il 

Molde ir Vegard 20.03 idrsenter 1900 Årsmøtesaker og info 23 – 11 av 60 il 

Herøy ir Kåre 19.03 1800 Herøy 
frivilligsentral 

« 8 – 4 av 7 il 

Sunndal ir Rune Sk 21.03 kulthus 1900  « 8 – 6 av 19 il 

Aure ir Inger Johanne 21.03 1900 Aure gjestegård « 13 – 3 av 3 il 

Surnadal  Inger J 20.03 kstyresal 1900 « 14 – 8 av 13 il 

Halsa  Geir 21.03 1830 fskapsal « 7 – 6 av 8 il 

     

Fræna Rune Sk 08.04 2000 Malmefj il 
klubbhus Vonheim 

« 14 – 8 av 24 il 

Vestnes Mikal 04.04 20.00 kstyresal « 10 – 5 av 12 il 

Skodje Rune Sk 11.06 1900 « 9 – 5 av 8 il 

Haram Kåre 19.06 18.00 Brattvåg 
klubbhus 

« 8 – 6 av 14 il 

Haram « Fortsettende årsmøte 02.07 
18.00 Eidet kulturhus, Vatne 

Fortsettende årsmøte – valg 7 – 6 av 14 il 

Sula Kåre  Har avholdt årsmøte uten å 
sende hverken innkalling eller 
protokoll til MRIK 

9 – 5 av 8 il 

Sula ir Orgsjef Mai og juni Oppfølging ift idrettsrådets rolle 
– mot enkeltpersoner, leder, 
kommunen 

Mye 
korrespondanse 
og kontakt i 
etterkant av 
årsmøtet 

Norddal Kåre 13.05 19.00 bibliotek 
Norddal, Dalsbygda 

«  

Sande Adm 05.06   

Ulstein Magne 21.05 1900 Høddvollhuset « 7 – 6 av 15 il 

Volda Magne 11.06 «  

Krsund ir Orgsjef  12.06 18.00 – 21.00 Idrettsrådets rolle 18 -  

Sula idrettsråd Kåre + orgsjef 16.09 kl 18.00 Liltun Årsmøte om igjen / 
ekstraordinært 

 

Oppslutning fra 200 idrettslag / Møtt 380 tillitsvalgte – viktig møteplass 
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Protokollside 54 
 

O-sak 131/2012-2014 
Landskonferansen for idrettsråd 2013: 

Årets konferanse er lagt til Kristiansand fredag 30.08, lørdag 31.o8 og søndag 01.09. 
Hovedtema er «idrettsmodellens konsekvenser for idrettsrådenes arbeid.»  Leder, 
Nestleder og orgsjef stiller for MRIK.  Pr dato har fem idrettsråd i Møre og Romsdal 
meldt på seks delegater.  Med MRIKs delegasjon innebærer det at Møre og 
Romsdal er representert med til sammen 9 personer.  Totale tall er 243 personer –  
fra 83 idrettsråd, 16 idrettskretser, NIF sentralt, IKI, KIA og NBF. 
  

O-sak 132/2012-2014 
Nyhetsbrev nr 3/2013: 

Sendt ut i uke 33 og omhandlet aktuelle saker i tiden framover. 
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx  

 
O-sak 133/2012-2014 
Stortingsvalget 2013: 

Kronikken «Idretten i Møre og Romsdal» slo godt an og har medført mange gode 
tilbakemeldinger i tillegg til medieeksponering.  Oppfølgeren «Idretten i Møre og 
Romsdal II» tar for seg responsen fra politikerne og – ikke minst – etterslepet i Møre 
og Romsdal.   
 
Lørdag 24. august skal vi følge opp på Rådhusplassen i Molde gjennom profilering av 
idrettens fanesaker: 

1. Anlegg og etterslep – økt statlig støtte ut over endring av tippenøkkelen 
2. Et forpliktende idrettsløft – etter modell av kulturløftet, henger sammen med 

nr 1 
3. En time fysisk aktivitet i skolen hver dag 

Se denne linken: http://www.idrett.no/omnif/Sider/NIF_mener.aspx  
 

O-sak 134/2012-2014 
Ungdomsløftet: 

Olympisk Akademi 
8. – 11. august deltok 7 ungdommer fra Møre og Romsdal på Olympisk Akademi på 
Lillehammer.  http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Deltakere-Olympisk-akademi-2013.aspx  
Deltakeren får dekket deltakelse av NIF og kan søke idrettskretsen om å få dekket 
hele eller deler av reisekostnadene. 
 
Lederkurs for ungdom 15-19 år 
6. – 8. september møtes til nå 17 ungdommer fra hele fylket til Lederkurs for 
ungdom. Vi skal holde til på Vestheim Ungdomssenter like utenfor sentrum.  Karina 
Andersen Aas og Tina Veitsle Skarpsno er kursledere. 
 
Kursleder Lederkurs for ungdom 15-19 år 
Vi jobber med å finne en kandidat som kan være aktuell å delta på kursleder-
utdanning for dette kurset som starter i løpet av høsten 2013 / våren 2014. 
 
Utdanning for yngre ledere 19-29 år 

http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.idrett.no/omnif/Sider/NIF_mener.aspx
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Deltakere-Olympisk-akademi-2013.aspx
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Protokollside 55 
 
Møre og Romsdal fikk dessverre ikke med en kandidat i denne runden. Det var stor 
pågang og da må det prioriteres. 

O-sak 135/2012-2014 

Kompetansetilbudet høsten 2013: 
Vi har utarbeidet en samlet kurskalender som en finner under fanen utdanning på 
web http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/utdanning/Sider/utdanning.aspx. Her står kurstilbud som er 
åpne for alle. Vi har tilbud om  

 3 aktivitetslederkurs 

 5 temakvelder om Økonomistyring og regnskap 

 5 kurs Klubbens styrearbeid i praksis 

 5 temakvelder om KlubbAdmin (nytt medlemsregisteringssystem) 

 5 temakvelder i samarbeid med Skatteetaten Midt-Norge 

 8 infomøter om spillemidler i samarbeid med fylkeskommunen (Møterunden) 

 1 inspirasjonssamling om barneidrett 21. september i Molde 

 1 Paralympisk skoledag 6. november i Kristiansund 

 1 Lederkurs for ungdom 6-8. september på Vestnes 

 2 treningsvenn/kontaktkurs i Molde i samarbeid med Nasjonalforeningen for 
folkehelsen – fokus på personer med demens.  

 1 Nettverkssamling for Frisklivssentralene i fylket, i samarbeid med Møre og 
Romsdal Fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 Besøk til barneskoler i 7 kommuner i fylket i uke 38 og 39. Inspirasjon, tips og 
ideer til hvordan man kan tilrettelegge for aktivitetsglede i skole og SFO.  

Vi jobber med å få på plass 2-3 temakvelder om basistrening for trenere og utøvere. 
 
I tillegg planlegger vi en regional nettverksamling for klubbveiledere og instruktører i 
idretten i Møre og Romsdal. Denne skal finne sted 5. november i Molde.  
 
Vi har en person som ønsker å utdanne seg som klubbveileder og vil søke om plass 
innen søknadsfristen går ut. 
 
Utover dette vil vi følge opp forespørsel fra idrettslag som ønsker å få et tilbud lokalt. 
 
Til informasjon kan vi nevne at idrettskretsen har registrert 78 gjennomførte tiltak 
ute i organisasjonen fra 01.01. til 12.8.2013. Denne registreringen er med på å danne 
grunnlag for hva idrettskretsen får i kompetansetilskudd fra Norges idrettsforbund. 
 

O-sak 136/2012-2014 
Fordeling av Folkehelsemidler til idrettslag som bidrar med aktivitet i 

Aktiv på Dagtid i Møre og Romsdal: 
Møre og Romsdal idrettskrets fikk inn søknader for kr. 575.000,-og har fordelt kr. 

310.000,- til 16 idrettslag i fylket. Følgende idrettslag fikk midler: 
Kristiansund Golfklubb, Rauma Golfklubb, Molde Golfklubb, Molde 

Hestesportsklubb, Molde Turnforening, Vistdal IL, Fræna Rideklubb, Midsund IL, 
FK Sykkylven, Sykkylven Motocross, Ålesund Golfklubb, Godøy IL, IL Valder, 

Vigra/ Valderøy Pistolklubb, IL Ravn og Volda Golfklubb. 
Følgende kommuner har tilbud om Aktiv på Dagtid: 

http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/utdanning/Sider/utdanning.aspx
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Protokollside 56 
 

Kristiansund, Eide, Molde, Fræna, Haram, Aukra, Volda, Gjemnes, Rauma, Nesset, 
Midsund, Stordal, Skodje Sykkylven og Giske. 

O-sak 137/2012-2014 

Valgkomiteen 2012-2014: 
Første møte ble avholdt tirsdag 13.08.  Videre løp ble vedtatt, slik som brev til 
tillitsvalgte med svarfrist, mobilisering av organisasjonsleddene, møte nr 2 og aktiv 
deltakelse under styremøte nr 10 (intervjurunde).   

O-sak 138/2012-2014 

Sula idrettsråd: 
Årsmøte 16.09 – jamfør tidligere korrespondanse ift idrettsrådets funksjon og rolle.. 

O-sak 139/2012-2014 

Åpning av «Nye Langereiten Stadion»: 
Vi er invitert til åpninga, søndag 8. september. Jamfør e-post datert 9.8.2013.  Hvem 
som representerer, avklares under herværende styremøte. 

O-sak 140/2012-2014 

IK ledermøte: 
Sted: Sandvika, Akershus 13. – 15. september.  Deltakere fra Møre og Romsdal: leder, 
nestleder og orgsjef.  Samlingen starter med orgsjefmøte kl 09.00 fredag 13. og 
fortsetter med ik ledermøte fra lunsj fredag til lunsj søndag. 

O-sak 141/2012-2014 

Åpning av Kiwihallen: 
Jamfør e-post datert 22.08 – åpninga foregår torsdag 29. august kl 16.30 – 19.30 / 
21.30.  Kamp mellom Ørsta og Emblem starter kl 19.30.  Representasjon avklares 
under herværende styremøte. 

O-sak 142/2012-2014 

Møte i historiegruppa: 
Møte gjennomført på Museet, onsdag 21. august. Finansieringen av prosjektet går 
fremover. To av hovedsponsorene er mer eller mindre på plass. Gode signaler fra de 
øvrige. Positive signaler også fra Møre og Romsdal fylkeskommune, som ber oss om å 
søke om 50.000.- for 2013 og 100.000.- de påfølgende tre år. Museet har ansvaret for 
at søknad blir sendt. Ansettelse av prosjektmedarbeider er utsatt til 2014. Det er 
ønskelig med et utvidet samarbeid med HiMolde, Sport Management og det kan være 
aktuelt å bruke studenter i prosjektet. Neste møte blir torsdag 26. september, kl 
10.00 
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Protokollside 57 

O-sak 143/2012-2014 

Spillemiddelsøknad 2014: 
Under behandling av spillemiddelsøknadene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 spilte vi 
inn nødvendigheten av å holde tritt med prisstigningen også til IK (=NIF regionalt).  I 
søknaden for 2014 er dette hensyntatt.  For øvrig er søknaden i tråd med de innspill 
som er gitt i en årrekke, tilpasset vedtatt idrettspolitisk dokument og med det i 
harmoni med vår egen strategiplan.  I tillegg er resolusjonstekst fra ledermøtet 1. juni  
2014 hensyntatt og innspill som er gitt i forbindelse med behandlingen av 
idrettsmeldingen. 
 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 

Sak 036/2012-2014: Godkjenning av protokoll nr 7/2012-2014 
Sak 037/2012-2014: Drøfting av habilitet, relatert til herværende styremøte 
Sak 038/2012-2014: Ærlig talt: Stå opp for idrettens verdier! 
Sak 039/2012-2014: Markedsføring og omdømmebygging av Møre og Romsdal 

idrettskrets.  Framtidsrettet og framoverskuende 
evaluering av idrettskretsens arbeid knyttet opp mot 
føringer og prioriteringer i «Strategiplan 2012-2016» og 
tilknyttede årsplaner 

 
Sak 036/2012-2014 

Godkjenning av protokoll nr.7/2012-2014: 
Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 7/2012-2014 (22. mai 2013) godkjennes uten merknader. 

 
Sak 037/2010-2012 

Drøfting av habilitet, relatert til herværende styremøte: 
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.   
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Protokollside 58 
 
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 

 
Forslag til vedtak: 
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 8/2012-2014 i 
Møre og Romsdal idrettskrets. 

 
Sak 038/2010-2012 

Ærlig talt: Stå opp for idrettens verdier: 
Organisasjonssjefen, Møre og Romsdal idrettskrets, har utfordret samtlige 
idrettskretser med følgende notat: 

Ærlig talt 
Vladimir Putin har nettopp underskrevet en lov som påbyr arrestasjon av alle som er 
åpent homofile eller støtter homofiles rettigheter. Turister kan også arresteres og 
deporteres på samme grunnlag – i et land som til vinteren skal være vertskap for og 
arrangere vinter – OL! 
 
Så langt jeg har sett er både media, politikere og idrettsledere tause om den nye 
loven. Den eneste personen i norsk idrett som har sagt noe, er Gro Hammerseng i et 
intervju med TV 2.  (Ære være henne for klar tale!) 
En må lure på hvorfor det ikke reageres på denne uhyggelige og krenkende loven som 
nå innføres i Russland. .? "Alt fra tale som bekrefter at man er homofil til det å holde 
hverandre i hånden, ja til og med å ha et regnbueflagg sammen med ditt 
nasjonsflagg på ryggsekken er ulovlig." (sitat fra en link funnet på nettet, der 
diskusjonen foregår..) 
 
Er det ikke verdiene våre som gjør idretten til det den har blitt – en 
samlende folkebevegelse i og for hele Norge?  Skal en verdibasert 
organisasjon – som vi hevder å være – sitte stille og ikke påtale slike 
krenkelser?  
Seksuell trakassering handler ikke bare om de andre. Vi må også utfordre oss selv 
som utøvere, trenere og ledere. Hvor mye er vi villige til å ofre for å lykkes? Hvilke 
verdier har vi? Handler vi etter dem? Som en folkebevegelse som lever av tillit fra 
omgivelsene, har vi ikke råd til å la være å stå fram og si hva vi mener om dette. 

Med dette er pasningen sendt: jeg ber samtlige orgsjefer utfordre sine 
ledere og sine styrer, som i neste omgang utfordrer idrettsstyret. 

 
Enstemmig vedtak: 

1. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets oppfordrer idrettsstyret til å behandle 
denne saken snarest. 

2. På vegne av norsk idrett oppfordres idrettsstyret til en klar markering av 
idrettens og olympismens verdier. 

3. Seksuell trakassering er ikke i samsvar med hverken idrettens verdier generelt 
eller olympismens verdier spesielt. 

 

http://www.travelandescape.ca/2013/07/russia-says-it-will-arrest-openly-gay-tourists/
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Sak 039/2012-2014 
Markedsføring og omdømmebygging av Møre og Romsdal idrettskrets.  

Framtidsrettet og framoverskuende evaluering av idrettskretsens arbeid, 
knyttet opp mot «Strategiplan 2012-2016» og tilknyttede årsplaner: 

 
STATE OF MIND 

If you think you are beaten you are. 
If you think that you dare not, you don’t. 
If you’d like to win, but think you can’t, 

- it’s almost certain that you won’t. 
 

If you think you’ll loose, you’ve lost. 
For out in the world you’ll find: 

Success begins with a fellows will. 
It’s all in the state of mind. 

 
If you think you are outclassed, you are. 

You’ve got to think high to rise. 
You’ve got to be sure of yourself, before 

you can ever win a prize. 
 

Life’s battles don’t always go to the 
Stronger, or faster man. 

But sooner or later, the man who wins 
Is the man who thinks he can. 

 
Dette diktet stod seg godt i vedtakssak 033 (styremøte nr 7) og står like godt i 
herværende sak.  Saken er ei oppfølging av sak 032 (styremøte nr 7) der følgende 
problemstillinger ble drøftet: 

 Profilering, merkevare, omdømmebygging 

 Offensiv satsing og bruk av ressurser (egenkapital?) innen basisoppgaver 

 «Idrett og ledelse / klubbutvikling» gjennom idrettsråd 

 «Ungdomsløftet» i Møre og Romsdal skal inngå i den samme helheten – 
rekruttering av unge ledere gjennom vårt arbeid med «Idrett og ledelse / 
klubbutvikling» 

 
Siden 2009 har MRIK v/styre og administrasjon hatt en årlig prosess der vi har 
evaluert oss selv, senest under styremøte nr 2/2012-2014, sak 011, prosess nr fire.  
Jeg siterer fra konklusjonene (august 2012): 

 Synliggjøre idrettsråd, aktive faddere 

 Kompetanse – hvert styremøte som treningsarena for det utadrettede 
arbeidet / klubbutvikling gjennom idrettsråd og markedsføring 

 Relasjonsbygging, herunder flere instruktører 

 Ungdomsløftet 

 Rammevilkår – holde oppe trykket mod endring av tippenøkkelen og mva 
komp 
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Siden styremøtet i mai har leder og nestleder, regissert av administrasjonen, besluttet 
å bruke i overkant av kr 80 000 til markedsføring og merkevarebygging: 

 Bekledning – jakke og poloskjorte – til styre, administrasjon og instruktører 

 Buffer med trykt verdigrunnlag og logo som «give aways» 

 Matbokser med logo som «give aways» 
 

Under behandling av denne saken vil startmøtemetodikken bli brukt, startmøte nr 
fem, Møre og Romsdal idrettskrets, 2013: Metodikk i form av I (individuelt) G 
(gruppearbeid) P (plenum) – veksling mellom foredrag og prosess = framtidsrettet 
evaluering. 
 
Det er også relevant å gjenta noen av premissene som ble lagt til grunn i sak 033 
(styremøte nr 7, mai 2013):  
«For øvrig slutter styret i MRIK seg til utvalgets forslag til skjerping av struktur, 
styring og rapportering – uten at det går på bekostning av det tverridrettslige 
perspektivet som handler om å lære av hverandre.  Særlig vil styret slutte seg til 
følgende påpekning: «Forslaget som heter «En tydeligere posisjon i arbeidet med 
talent og trenerutvikling» vil kunne få konsekvenser med tanke på administrative 
og økonomiske forhold. Utvalget mener at NIF, Idrettskretsene og Olympiatoppens 
regionale kompetansesentre bør se på nye mulige organiserings- og 
finansieringsordninger for å optimalisere det helhetlige regionale 
utviklingsarbeidet, herunder muligheten for å etablere regionale utviklingsstipend.» 
 
Det er særlig det helhetlige perspektivet som ligger som premiss i denne 
høringsuttalen som er viktig å framheve.  Det innebærer f.eks at toppidretten inngår i 
en helhet der bredde og topp, trenere og ledere kan lære av hverandre og der 
organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling er ei felles ramme for samtlige 
organisasjonsledd i norsk idrett.  Idrettsstyret sluttet seg til disse prinsippene i sitt 
junimøte: http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Tydeligere-toppidrett.aspx 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Startmøte nr 5 for styre og administrasjon i MRIK tar utgangspunkt i vedtatt 
strategiplan, 2012-2016, årsplan 2013 og rapport fra startmøte nr 4 – jamfør 
protokoll og rapport fra styremøte nr 2/2012-2014. 

2. Egen rapport fra startmøtet utarbeides parallelt med protokollen. 
 
 
 
 

Molde, 25/8-13 
 

         
Heidi Falkhytten, leder (sign)     Rune Sjåholm, Org.sjef 
 

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Tydeligere-toppidrett.aspx

