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STYREPROTOKOLL 
<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 
ONSDAG 23. OKTOBER 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   

  

 
 
 
  

http://www.idrett.no/moreogromsdal
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Protokollside 61 
 
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 
Rune Skavnes 
Kåre Sæter 
Mikal Skodjereite 
Ragnhild Sophie Berthinussen 
Magne Krumsvik 

--------------------------------------------------- 
   Orgsjef Rune Sjåholm 
   Administrasjonsleder Geir H. Moholt 
   Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer 
 
 
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. 
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 
MØTETID:  Onsdag 23. oktober kl 16.45 – 19.30.  Enkel servering 

16.10 – 16.45.  
 
Saker på dette styremøtet 

o Møterunden 2013 - oppsummering 
o Landskonferansen for idrettsråd - oppsummering 
o Profilering og omdømmebygging – offensiv satsing på merkevare iht 

strategiplan og virksomhetside – hvordan fungerer vi..?  
 Oppfølging av prosess fra august i forkant av tilbakemelding til 

valgkomiteen 
o «Utviklingsprosjektet» - frivillighet i Møre og Romsdal – videreføring..? 
o Stå oppreist for idrettens verdier, brorskap og søsterskap – tok 

idrettsstyret ned pasningen? 
o Regnskapsrapport og budsjettkorreksjon 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 144/2012-2014 
Protokoll nr 8/2012-2014: 

Protokollen ble sendt ut for godkjenning søndag 25. august 2013 og lagt ut på web 
onsdag 28. august 2013. 
 

O-sak 145/2012-2014 
Startmøte V, MRIK 2013: 

Rapport utsendt 25.08 – se også vedtakssak 042. 
 

 
O-sak 146/2012-2014 

http://www.idrett.no/moreogromsdal/
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Protokollside 62 
Stortingsvalget: 

God dekning av vår markering lørdag 24. august i RB.  God medieprofilering for 
øvrig. 

 
 

O-sak 147/2012-2014 
Ærlig talt: stå opp for idrettens verdier: 

Saken ble behandlet i idrettsstyret tirsdag 27.08, hvilket innebærer at vi har nådd 
fram med vårt budskap.. 
 

 
O-sak 148/2012-2014 

Ekstraordinært idrettsting: 
Med hjemmel i NIFs lov § 3-6 og Idrettsstyrets vedtak i IS-sak 190 i IS-møte nr. 24 
(2011-2015), innkaller Idrettsstyret til Ekstraordinært Idrettsting på Radisson Blu 
Hotel, Gardermoen, lørdag 28. september 2013 kl. 12.00-14.00. 
Saken som skal behandles på Ekstraordinært Idrettsting er: 
Forslag om endring av NIFs lov § 4-2 (1). Det føyes til et nytt strekpunkt som lyder 
«..en representant for NIFs utøverkomité».  Heidi Falkhytten representerte Møre og 
Romsdal idrettskrets. 
 

O-sak 149/2012-2014 
Dialogmøte: 

Innkalling til Idrettsstyrets dialogmøte 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til innkallelsen 
(datert 27.8.2013) til ekstraordinært Idrettsting på Radisson Blu Hotel Gardermoen, 
lørdag 28.9.2013. Det er naturlig at Idrettsstyret avholder høstens idrettspolitiske 
dialogmøte med særforbundene og idrettskretsene i forlengelsen av det ovennevnte 
ekstraordinære Idrettstinget lørdag 28.9.2013 på Radisson Blu Hotel Gardermoen. 
Dialogmøtet vil vare fra det ekstraordinære Idrettstingets slutt og til kl. 15.00. Det bes om 
at alle deltakere hensyntar dette i sin reiseplanlegging.  
Agenda for dialogmøtet er som følger:  
1. Spillemiddelsøknaden 2014  
2. Varslede endringer i statsbudsjettet for 2014:  
- Endring av tippenøkkelen  
- Endring av 26-årsregelen (anskaffelser av utstyr for personer over 26 år med nedsatt 
funksjonsevne)  
- Momskompensasjonsordningen for frivillig sektor  
3. OL/PL Oslo 2022 
Heidi Falkhytten representerte Møre og Romsdal idrettskrets.  
 

O-sak 150/2012-2014 
Møterunden 2013: 

Sakser fra årsplan 2013, operativt mål 1.2: 
 

1.2 Skal ha gjennomført regionale møter, med blant annet anlegg, fysisk aktivitet og 
spillemidler som tema. 



 4 

Hva Hvem Når Hvor Antall 
Storhall Hollingen Orgsjef 04.04 

18.00 
Idrsenter 10 

Møte Mrfylke++ « 12.04 FSH 10.00 5 
Møterunden 2013, møte nr 1 MRIK / 

Mrfylke 
10.09 Hareid 14 

Møterunden 2013, møte nr 2 « 10.09 « 15 
Haram regionalt senter Orgsjef 11.09 Eidet 10 

Møterunden 2013, møte nr 3 MRIK / 
Mrfylke 

12.09 Spjelkavik 25 

Møterunden 2013, møte nr 4 « 12.09 « 26 
Møterunden 2013, møte nr 5 « 16.09 Molde 36 
Møterunden 2013, møte nr 6  16.09 « 43 
Møterunden 2013, møte nr 7  17.09 Kristiansund 16 
Møterunden 2013, møte nr 8  17.09 « 23 

208 deltakere – fra 35 kommuner; mrfylke; mrik; anleggsrådet; 12 idrettsråd; 
fire sk/regioner; ett forbund; 50 il; ett friluftsråd 

Protokollside 63 
 
Kommentar: best ever – genial balanse foredrag/dialog og gruppearbeid.  Dette 
fungerte over alt.  Stemninga var meget god på samtlige møter – det er ingen tvil om 
at disse møtene tas godt imot.  Mest gledelig: oppslutninga fra kommunene – det 
nettverket vi har der er fantastisk og meeeeget verdifullt. 
 

O-sak 151/2012-2014 
Frivilligprosjektet kompetanse og inkludering: 

Jamfør O-sak 0130 – oppdatert rapport etter møtet 06.09 er nå levert, drøftet i 
prosjektgruppa og klar for behandling i regionalt frivilligforum.  Se også e-poster 
datert 16.10 – innkalling, rapport og forhåndsvarsling.  Møtet avvikles onsdag 13.11 kl 
18.00-20.30.  Sted: Rica Seilet, Molde.  Representasjon fra politisk ledelse påkrevet. 
 

O-sak 152/2012-2014 
Den norske toppidrettsmodellen / Den norske idrettsmodellen - 

oppfølging: 
Både ledermøte og idrettsstyret har fulgt opp «Tvedtrapporten.»  I forbindelse med 
regional oppfølging har det blitt avviklet avtalt møte mellom leder og orgsjef MRIK, 
orgsjef i Sør-Trøndelag idrettskrets og daglig leder i OLT Midt, fredag 04.10 kl 09.30 
til kl 11.10.  Åpninga av det nye senteret startet kl 13.00 og varte fram til kl 16.00. 
Saken følges opp – blant annet i form av gjeninvitasjon, mulig dato onsdag 27.11. 
 

O-sak 153/2012-2014 
Skaret Skisenter: 

Skaret Skisenter SA forvalter et idrettsanlegg av regional karakter, med potensiale til 
store arrangement (NM) og til å favne bredt og vidt (topp, bredde, fysisk aktivitet og 
folkehelse).  Utfordringa er hele tiden av økonomisk art, noe som forutsetter gode 
koblinger mellom frivillig, offentlig og marked.  I en slik strategisk sammenheng er 
det nødvendig å gjøre de riktige grepene og koble de riktige aktørene.  Dette ble 
drøftet 25.09 på idrettssenteret.  MRIK var representert ved orgsjef; øvrige deltakere 
var representanter fra skikrets, Molde kommune, Mrfylkeskommune og Skaret 
Skisenter. 
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Protokollside 64 
O-sak 154/2012-2014 

Vatneeidet: 
Følgende initiativ er tatt av leder i Ålesund idrettsråd: 
Kan du sende meg en oversikt over følgende: 
 Navn, nummer og epost til ansvarlige i idrettsrådene/ kontaktpersoner i følgende 
kommuner: 
 Giske, Sula, Ørskog, Haram, Vestnes, Skodje og Stordal. 
  
Vi tar sikte på et møte den 23. oktober i forhold til arbeidet med Vatneeidet, men datoen er 
ikke 1|00 % spikra. Vatneeidet er en flott plassering, men det er mer prinsippet om anlegg av 
spesiell karakter, som flere kommuner bør/må gå sammen om som er "kluet". Det kan og 
tenkes andre anlegg, med annen plassering. 
  
Vi har ikke fått noen tilbakemelding ennå fra Herd om hva som skjer på Moa angående 
ishall, og Ålesund idrettsråd synes det er greit at Herd kommer med avklaringer her, og 
derfor sendes denne mailen til Herd v/ Arne Aambakk også, slik at de kan komme med en 
situasjonsrapport. 
  
Jeg ønsker å sende invitasjon til ovenfornevnte idrettsråd/kontaktpersoner i den hensikt, i 
lag med Per Hofseth. Vi skynder oss langsomt.  
 
Orgsjef har respondert positivt og bistått med leveranse av etterspurte opplysninger. 
 

O-sak 155/2012-2014 
Storhall Hollingen: 

Siden Anleggsrådet tok grep og kjørt prosess på vegne av fotballen i region Nordmøre 
og Romsdal i april, har det vært stille rundt saken. 
 
Molde Fotball AS og Molde FK kalte inn til møte søndag 6. oktober.  Orgsjef deltok på 
møtet, som hadde følgende tema: 

Status for planen om etablering av storhall for fotball med tilhørende 
fotballbaner. 

Ambisjonene står fast: realisering av regionalt, interkommunalt senter på Hollingen, 
med utgangspunkt i fotball og med utvidelsesmuligheter.. 

O-sak 156/2012-2014 

Kompetanse: 
Idrettskretsen har hatt en aktiv kurshøst denne høsten. Du kan se kurskalenderen 
her: 
3 av kursene har blitt avlyst grunnet for lite påmelding; - dette gjelder 
Treningsvennkurset i slutten av august, samt inspirasjonssamling barneidrett og 
aktivitetsledekurs barneidrett i Aure.   
De øvrige kursene/møtene i september og så langt i oktober har blitt gjennomført 
som planlagt.  I tillegg til det som står her har det vært gjennomført en temakveld om 
barneidrett i Skodje IL, en temakveld om antidoping i Spkl Træff og en temakveld om 
kosthold i Molde Håndballklubb.  I tillegg har det blitt kjørt ungdomsprosess i Spkl 
Træff. 
 

http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/utdanning/Sider/Kurskalender.aspx
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Protokollside 65 
 

5. november har vi invitert klubbveiledere/kursinstruktører til en regional 
nettverksamling. Så langt er det påmelding både fra våre egne og fra ulike 
særidretter. 
 
Idrettskretsen sender i høst 1 person på utdanning som klubbveileder, Ann Kristin 
Remmen og 1 person på kurslederkurs for Lederkurs for ungdom, Karsten Ølstad. 
 
 

I tillegg hadde vi en person med på en ungdomssamling i regi av NIF – 4. – 6. 
oktober, Karsten Ølstad.  
 
Det er invitert til Nasjonal Barne- og ungdomskonferanse i Trondheim 21. – 22. 
november. Du kan lese mer om denne her. Vi blir oppfordret til å ta med oss ungdom. 

 
O-sak 157/2012-2014 

Folkehelse- Kompetanseheving i skole og SFO: 
Vår barneidrettsinstruktør, Stine Marie Jonstad har i uke 38 og 39 reist rundt i fylket 

for å gi tips og inspirasjon til hvordan man kan drive fysisk aktivitet på en morsom 
måte. Stine Marie har besøkt 12 barne og ungdomskoler, fordelt på de 7 kommunene 
som var plukket ut på forhånd (Sunndal, Tingvoll, Aukra, Vestnes, Stranda, Herøy og 
Sande). 265 elever fra 1.- 6. klasse og 36 lærere og assistenter har deltatt. 

O-sak 158/2012-2014 

Valgkomiteen 2012-2014: 
Jamfør O-sak 137 – møte nr 2 avholdes tirsdag 5. november 16.15.  Se også 
vedtakssak 042. 

O-sak 159/2012-2014 

Sula idrettsråd: 
Årsmøte 16.09 – jamfør tidligere korrespondanse ift idrettsrådets funksjon og rolle.  
Fadder Kåre har fulgt opp idrettsrådet i form av styremøte i forkant og årsmøte og 
møteledelse under årsmøtet. Organisasjonen er på plass, med komplett styre og 
forhåpentligvis fokus på kjerneoppgaver. 

O-sak 160/2012-2014 

Åpning av «Nye Langereiten Stadion»: 
Mikal representerte under åpninga, søndag 8. september – en kjempefin seanse, med 
god dekning og mange flotte bilder. 

O-sak 161/2012-2014 

IK ledermøte: 
Sted: Sandvika, Akershus 13. – 15. september.  Deltakere fra Møre og Romsdal: leder, 
nestleder og orgsjef.  Samlingen startet med orgsjefmøte kl 09.00 fredag 13. og 
fortsette med ik ledermøte fra lunsj fredag til lunsj søndag.  Tema: toppidrett, 
stortingsvalg, inkludering og verdier, anlegg, valg av ny programkomite.. 

O-sak 162/2012-2014 

Åpning av Kiwihallen: 

http://www.idrett.no/krets/sor-trondelag/kalender/Sider/Barnogungdomskonferansen.aspx
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Protokollside 66 
 
Jamfør e-post datert 22.08 – åpninga foregikk torsdag 29. august kl 16.30 – 19.30 / 
21.30.  Magne Krumsvik representerte MRIK. 

O-sak 163/2012-2014 

Holdning til organisasjoner som står for vold og kriminalitet: 
Jamfør e-post datert 03.10 (styrevedtak i Vest-Agder idrettskrets):  
«Styret i Vest-Agder idrettskrets er kjent med at personer med tilknytning til organisasjoner 

 som utøver vold og kriminalitet, søker medlemskap i idrettslag. Styret ser det som viktig at 
idrettsorganisasjonen har en tydelig og klar holdning til organisasjoner som forbindes med 

  
 
vold og kriminalitet. Styret har gitt følgende uttalelse i denne sammenheng: 
  

Idretten skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Medlemskap kan kun 
nektes i særlige tilfeller.  

 
Idretten har som grunnleggende prinsipp at de ferdighetene man tilegner seg innenfor 
idretten, ikke skal brukes utenfor idretten - anvendt på en voldelig måte. 

 
Utøveren velger selv hvor man ønsker å være medlem, men det vil kunne foreligge 
en særlig grunn for nektelse av medlemskap, dersom den opptakssøkende velger å 
være aktiv medlem i eksterne organisasjoner som forbindes med kriminalitet og vold. 
Dette er ikke forenlig med idrettens verdigrunnlag. 

 
Personer som ønsker medlemskap må selv ta et valg. Det er ikke idretten som i 
utgangspunktet er avvisende. 

 
 
I Vest-Agder fylke har vi personer med tilknytning til slike organisasjoner, som søker 
medlemskap i vår organisasjon (gjelder kampsport).  
 
Styret mener at norsk idrett bør ta et klart standpunkt i forhold til organisasjoner som 
forbindes med vold og kriminalitet. Et tydelig vedtak i Idrettsstyret vil ha stor betydning for 
klubber som har denne utfordringen. 
Det kan opplyses om at Kommunenes Sentralforbund (KS) har gjort et vedtak som klart tar 
avstand fra organisasjoner som utøver vold og kriminalitet.  
Vedtaket som styret i Vest-Agder idrettskrets har vedtatt, er kvalitetssikret av NIFs 
lovavdeling. 
 
Herved anmodes Idrettsstyret om å fatte et lignende vedtak» 

O-sak 164/2012-2014 

Idrett for funksjonshemmede: 
Mandag 21. oktober arrangeres det kurs og temakveld i Ålesund, der tema er; 
«Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for funksjonshemmede i skole, SFO og 
idrettslag». Invitasjon er sendt til kommuner, folkehelsekoordinatorer, skoler, 
idrettslag og idrettsråd på Sunnmøre.  
Onsdag 6. november arrangeres « En grenseløs idrettsdag» i Braatthallen i 
Kristiansund. Arrangør er Norges idrettsforbund i samarbeid med MRIK, 
Kristiansund kommune, Nav Hjelpemiddelsentralen og Kristiansund idrettsråd. 
Dagen inneholder utprøving av aktivitetshjelpemidler, aktivitet for barn, unge og  
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Protokollside 67 
voksne, kurs for kroppsøvingslærere og et miniseminar. Invitasjonen er gått ut til 
hele fylket- skoler, kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen, idretten og andre 
frivillige organisasjoner. 

O-sak 165/2012-2014 
Nye nordiske næringsstoffanbefalinger: 

3. oktober ble nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR) lagt frem på et seminar i 
regi av Nordisk ministerråd. 
 
Matkvalitet og et helhetlig kosthold er noe av det som vektlegges. Videre er 
anbefalingen om fysisk aktivitet endret, og for første gang er det gitt egne råd 
om stillesitting. 
http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nye-nordiske-neringsstoffanbefalinger-.aspx 

 
O-sak 166/2012-2014 

Spillemidler til utstyr: 
Idrettslag kan også i år søke om spillemidler til utstyr. Det er i år 25 179 345 kroner til 
fordeling. Idrettslag kan søke om midler fra rundt 10. oktober og til 12. november. 
Her kan du lese alt om ordningen. 
 

O-sak 167/2012-2014 
Lokale aktivitetsmidler: 

Gjenstående idrettsråd: Halsa, Haram, Hareid, Kristiansund, Nesset, Rauma, 
Stranda, Sula, Sunndal, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda. 
 

O-sak 168/2012-2014 
Inkluderingsprisen: 

Jamfør e-post datert 09.10.  Saken kan løftes opp som vedtakssak; prisen går til 
organisasjonsledd, ikke individer.  To gode kandidater er nevnt i e-posten: 
Stjernelaget og Hødd United.  Saken løftes opp som vedtakssak o44. 
 

O-sak 169/2012-2014 
Stranda og «Møterunden 2013»: 

Orgsjef og repr fra Møre og Romsdal fylkeskommune planla opplegg med å kjøre 
programmet fra årets møterunde på Stranda mandag 14. oktober.  Stranda kommune 
tok initiativet til møtet.  Lav oppslutning gjorde at Mrfylke kjørte opplegget alene og 
komprimerte møtet ned til halvannen time med fokus på hvordan lage en 
spillemiddelsøknad. 
 

O-sak 170/2012-2014 
Opptak av nye idrettslag: 

Giske Taekwon-Do klubb (kampsport) er eneste nye klubb som er tatt opp i NIF så 
langt i år. Vi har hatt informasjonsmøte med Molde Karateklubb og har nylig mottatt 
deres søknad om opptak. Vi har videre behandlet fire opptak i særforbund, friidrett, 
fotball, turn og ski. Vi har behandlet en utmelding fra særforbund(fotball).  
 

 

 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nye-nordiske-neringsstoffanbefalinger-.aspx
http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx
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Protokollside 68 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 

Sak 040/2012-2014: Godkjenning av protokoll nr 8/2012-2014 
Sak 041/2012-2014: Drøfting av habilitet 
Sak 042/2012-2014: Evaluering av styrets arbeid 
Sak 043/2012-2014: Regnskapsrapport og budsjettkorreksjon 
Sak 044/2012-2014: Inkluderingsprisen 
 

Sak 040/2012-2014 
Godkjenning av protokoll nr.8/2012-2014: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 8/2012-2014 (23. og 24. august 2013) godkjennes uten 
merknader. 

 
Sak 041/2012-2014 

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: 

 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 9/2012-2014 i 
Møre og Romsdal idrettskrets. 

 
Sak 042/2012-2014 

Evaluering av styrets arbeid: 
Startmøtene (ett hvert år – i augustmøtet) er fremtidsrettede, men handler også om 
evaluering av roller og funksjoner – framtidsrettet og framoverskuende evaluering 



 10 

 
Protokollside 69 
 
Konklusjoner fra startmøte IV (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 
mvakomp 

 
Konklusjoner fra startmøte V (august 2013): 

 Evaluering av styrearbeid – definere rolle og oppgaveportefølje 

 Direktekontakt med idrettsråd – delta på styremøter, stimulere til 
kompetanseutvikling 

 Mobilisere til «Møterunden 2013» 

 Mobilisere til idrettskretstinget 2014 og «Møteplassen 2014» 

 Markedsføring og synliggjøring av Anleggsrådet 
 
Generelt: 

 Tilslutning til strategiplan og årsplaner som framhever idrettsrådsoppfølging 
og kompetanseutvikling gjennom idrettsråd som en god strategi 

o Herunder fadderordning for idrettsråd 
o Herunder representasjonsoppgaver i idrettslag m.m. – inn under 

sonene 

 Fordeling av oppfølgingsansvar for særidretter – god avklaring og funksjonell 
fordeling 
 

De årlige startmøtene er evalueringer, jamfør rapportene som foreligger fra 
startmøtene i 2012 og 2013.  I herværende sak er det etterspurt ytterligere evaluering, 
hvilket best ivaretas i form av en runde på styremøtet.  Hver enkelt forbereder et 
innlegg til styremøtet, som oppfølging av prosess under styremøte nr 8 (august 2013): 
 
Momenter: 

 Teamutvikling..? 

 Personlig utvikling..? 

 Rolleutvikling..? 

 Direktekontakt med idrettsråd..? 

 Anleggsrådets rolle..? 

 Omdømme..? 

 Ny periode..? 
 

Enstemmig vedtak: 
Evalueringsrapportene IV (august 2012) og V (august 2013), samt oppfølging og 
dialog i styremøte nr 9 2012-2014, vedtakssak 42,følges opp. 
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Protokollside 70 

Sak 043/2012-2014 
Regnskapsrapport 2013 og budsjettkorreksjon 2013: 

Se vedlegg – regnskapsrapport 2013 og budsjettkorreksjon 2013.  Rapporten er pr 
30.9.2013 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Økonomirapport pr 30.9.2013 godkjennes. 
2. Budsjettkorreksjon 2013 godkjennes. 

  
Sak 044/2012-2014 

Inkluderingsprisen 2013: 
Det vises til O-sak 168 og utlysing datert 9. oktober 2013.  Følgende står i statuttene 
for prisen: 
Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes 

med å rekruttere, tilrettelegge og tenke nyskapende med å utvide aktivitetstilbudet innen 

idrett for funksjonshemmede. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for 

nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre 

som ønsker å utvikle tilbudet til denne gruppen. 

 

Enstemmig vedtak: 
1. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets nominerer Stjernelaget i Kristiansund 

som kandidat til «Inkluderingsprisen 2013.» 
2. Motivering:  

 Stjernelaget er ei gruppe / et lag for funksjonshemmede i Kristiansund 
og omegn, tilsluttet Clausenengen Fotballklubb. Laget har eksistert i 
over ti år, men har slitt med rekruttering og hadde ei stund kun fem, 
seks aktive medlemmer. Det siste året har dette endret seg radikalt. 
Etter sommeren har laget hatt mellom 20 og 30 deltagere på de 
ukentlige treningene. 

 På bakgrunn av dette framstår «Stjernelaget» i Kristiansund som en 
meget god kandidat til «Inkluderingsprisen 2013.» 

 

 
 
 
 

Molde, 23/10-13 
 

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


