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STYREPROTOKOLL 

<> 
KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 

ONSDAG 23. MAI 2012 
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 nr 001/2012-2014 
 
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE 
Tlf: 41 90 00 31 

www.nif.idrett.no/moreogromsdal/  

 
 
Til stede var: Heidi Falkhytten 

Rune Skavnes 
Inger Johanne Vasskog 
Kåre Sæter 
Mikal Skodjereite  
Ragnhild S. Berthinussen 
Magne Krumsvik 

--------------------------------------------------- 
   Orgsjef Rune Sjåholm 
   Adm.leder Geir Moholt 

Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer 
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim 
Utplassert student Sindre Wiik 

 
 
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. 
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 
MØTETID:  Onsdag 23. mai kl 16.30 – 19.30.  Enkel servering 
   fra 16.00.  
 

Saker på dette styremøtet 
o Konstituering 
o Idrettskretsting 2012 

 Evaluering 
o Spillemidler 2012 
o Møteplan andre halvår 2012 
o Ledermøte og ekstraordinært ting 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 001/2012-2014 
Protokoll nr 14/2010-2012: 

Protokollen gjengir og utdyper avklaringer i forbindelse med arbeidsdeling mellom 
styre og administrasjon under tinget 2012.  Avgått styre har ikke formelt godkjent 
protokollen i form av vedtak, men har hatt den til kommentarer og godkjenning 
gjennom e-post.  Se for øvrig vedtakssak 001/2012-2014. 
 

O-sak 002/2012-2014 
Idrettskretstinget 14. april 2012: 

Signert protokoll foreligger (lagt ut på web), ny lov er godkjent (lagt ut på web), uttale 
er lagt ut på web og oversendt NIF sentralt og idrettskretsene, strategiplanen er lagt 
ut på web og vil gå til trykking i løpet av juni. 
 

http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/
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Protokollside nr 002/2012-2014 
 

O-sak 003/2012-2014 
Møteplassen 2012: 

Koblinga mellom Møteplassen og tinget fungerte godt også denne gangen.  
Utfordringa var at overgangen fra ”Møteplassen” til tinget ble noe hektisk, hvilket 
medførte knapp restitusjonstid.  
 
Tilbakemeldingene har likevel vært positive.  Når vi på det meste var oppe i 200 
deltakere, er det også riktig å si at oppslutninga var god. 
 

O-sak 004/2012-2014 
Ledermøte og ekstraordinært ting: 

Jamfør e-poster datert 04.05 og 09.05.  Ledermøtet starter fredag 8. juni kl 12.00, 
registrering og lunsj fra kl 11.00. Ledermøtet avsluttes kl 19.15.  Leder og orgsjef 
møter.   
 
Ekstraordinært ting starter lørdag 9. juni kl 10.00, registrering fra kl 09.30.  
Ekstraordinært ting avsluttes kl 16.30.  MRIKs delegasjon består av 4 personer – 
leder + 3.  I tillegg møter org.sjef. 
 
Delegasjonene må meldes på snarest og senest 21.05 – 2 dager før styremøtet.  
Resultatet av drøftinger og avklaringer rundt sammensetning, herunder 
kjønnsbalanse, er slik: 

 Ledermøtet: Leder og org.sjef 

 Ekstraordinært ting: leder og nestleder, dessuten Rune Skavnes og Ragnhild 
Berthinussen.  Vara: Mikal Skodjereite og Berit Kalvø Stephansen 

 Leder og org.sjef reiser til Trondheim torsdag ettermiddag (7. juni).  Øvrig 
delegasjon reiser i løpet av fredag.   

Saken settes opp som vedtakssak, eventuelle endringer vil da bli korrigert. 
 

O-sak 005/2012-2014 
Idrettshistorie: 

Jamfør e-post datert 4.5.2012.  Gruppa har hatt 2 møter og skal ha sitt tredje møte 
21.6.2012, der det vil bli arbeidd videre med en søknad om prosjektstøtte. 

 
O-sak 006/2012-2014 

OL 2022: 
Jamfør e-post datert 04.05 – innlegg fra leder i kulturkomiteen, Gunn Karin Gjul.  
Sett hen til enstemmig vedtak på idrettskretstinget 2012, vil hennes konsept være 
uforenlig med budskap i sak 5.3 – uttale.   
 
Idrettsstyrets konsept, derimot, slik det er redegjort for etter drøftinger med 
presidenten og etter møte med øvrige idrettskretser 27.04 og 28.04, er forenlig med 
uttalen fra tinget.  Idrettsstyrets konsept forutsetter at idrettens egenandel kun 
berører midler som tilhører kommuner og fylker innen regionen der lekene vil finne 
sted.  I tillegg er spillemidlene en garanti for det idrettsrelaterte formålet neste 40 år.  
 
Dette er også i overensstemmelse med vedtak fattet av Nordland Idrettskrets og 
”Nordlandsidretten” og vedtak i Akershus IK, datert 24.04 (jamfør e-poster). 
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Protokollside nr 003/2012-2014 
 

O-sak 007/2012-2014 
Protokoll fra IK tinget 2012: 

Utsendt på e-post, datert 17.04.  Se også denne: 
http://www.idrett.no/KRETS/MOREOGROMSDAL/OMIDRETTSKRETSEN/Sider/
default.aspx - her finner dere mye relevant informasjon i tillegg til oppdatert lov for 
idrettskretsen. 
 

O-sak 008/2012-2014 
Ekstraordinært ting 2012.  Innkommet forslag: 

Sverre Seeberg, president i Norges Skiforbund, har lagt fram endringsforslag på NIFs 
lov § 3-2 c, på vegne av 40 særforbund.  Forslaget innebærer at særforbundene øker 
sin representasjon på tinget fra dagens 75 til 119, hvilket særlig tilgodeses store 
særforbund som fotballforbundet, bedriftsidrettsforbundet, skiforbundet, 
golfforbundet og håndballforbundet.  Problemet for idrettskretsene er at forslaget 
innebærer opphevelse av omforent maktfordeling i tingsalen.  Idrettsstyret mener at 
saken hører hjemme i organisasjonsutvalget, der dialogen rundt denne og andre 
utfordringer for norsk idrett er i gang. 
Forslaget ble også avvist av idrettskretslederne under vårens idrettskretssamling. 

 
O-sak 009/2012-2014 

Aktiviteter i regi av Møre og Romsdal idrettskrets siden tinget: 

 Planprosess i Nesset 17.04 med 17 deltakere.  Orgsjef 

 Planprosess i Stordal 03.05 med 28 deltakere.  Orgsjef og Sindre Wiik 

 Årsmøte i Kristiansund idrettsråd 16.04.  Per Dagfinn Fagerli 

 Informasjonsmøte med Averøy Skyteklubb 17.04. Geir Moholt 

 Årsmøte i Sula idrettsråd 18.04.  Berit Kalvø Stephansen 

 Treningslærekurs for instruktører i Aktiv på Dagtid og Frisklivssentralene.16.- 
17.04. på Høgskolen i Molde - 30 deltakere. Ellen Hammer 

 Møre og Romsdal Friomsorgskontor – seminar, 19.04. Geir Moholt 

 Kurskveld i Sunndal idrettsråd 24.04 – idrettsregistreringen og andre 
administrative verktøy i idretten.  Orgsjef og Ivar Øyen 

 Årsmøte i Norddal idrettsråd 25.04.  Berit Kalvø Stephansen 

 Årsmøte i Tingvoll idrettsråd 25.04.  Geir Moholt 

 Årsmøte i Vestnes idrettsråd 26.04.  Rune Skavnes 

 Informasjonsmøte med Averøy Håndballklubb 26.04. Geir Moholt 

 Idrettskretsledermøte i Oslo 27.04 og 28.04.  Leder og orgsjef 

 Lederkurs for ungdom – del 2 – 27.04 og 28.04. Samarbeid med Sør-
Trøndelag IK – kurset var på Orkanger – 16 ungdommer har gjennomført hele 
kurset 

 Partnerskapsforum God Helse, 02.05.  Ellen Hammer 

 Møte nr 2, nettbasert idrettsmuseum, 04.05.  Orgsjef 

 Seminar Høgskolen i Molde 07.05 – etikk og omdømme i fotballen.  Orgsjef 

 Nettverksamling Gardermoen 11.05 og 12.05.  Orgsjef, Grete Opheim og Ulrik 
Opdal 

 Kurs i idrettsrådet online i Ålesund 15.05.  Geir Moholt 

 Årsmøte i Ulstein idrettsråd 21.05. Grete Opheim 

 Idrettens dag i Rauma kommunestyre tirsdag 22.05.  Orgsjef 

http://www.idrett.no/KRETS/MOREOGROMSDAL/OMIDRETTSKRETSEN/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/KRETS/MOREOGROMSDAL/OMIDRETTSKRETSEN/Sider/default.aspx
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Protokollside nr 004/2012-2014 
 

O-sak 010/2012-2014 
Spillemidler til Møre og Romsdal 2012: 

Se denne linken: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-
til-idrettsanlegg-og-friluftsliv.html?id=680307  
Her går det fram at sum spillemidler til Møre og Romsdal i 2012 blir 45 180 000 – 41 
267 000 til ordinære anlegg; 3 485 000 til ordinære nærmiljøanlegg og 428 000 til 
forenkla ordning.  Godkjent søknadssum var om lag 220 mill. 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 

Sak 001/2012-2014: Godkjenning av protokoll nr 14/2010-2012 
Sak 002/2012-2014: Evaluering av idrettskretstinget 2012 
Sak o03/2012-2014 : Konstituering I – oppfølging av idrettsråd 
Sak 004/2012-2014: Konstituering II – valg av leder i Anleggsrådet 
Sak 005/2012-2014: Møteplan andre halvår 2012 
Sak 006/2012-2014: Ledermøte og ekstraordinært ting 
 

Sak 001/2012-2014 
Godkjenning av protokoll nr. 14/2010-2012: 

Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 14/2010-2012 (12. april 2012) godkjennes uten merknader. 

 
Sak 002/2012-2014 

Evaluering av idrettskretstinget 2012: 
Relevante kriterier: 

 Oppslutning 
o Fra idrettsråd – 32 repr fra 18 idrettsråd 
o Fra særidretter – 21 repr fra 11 særkretser/regioner, samt 3 

representanter fra særidretter uten regionale ledd 
o 1 repr fra kommune uten idrettsråd 
o 6 styremedlemmer 

 Sum: 63 stemmeberettigede 
o 4 fra administrasjonen + 2 utplasserte studenter fra Høgskolen i Molde 
o 9 gjester 

 Sum 78 personer i tingsalen 

 Sakspapir 
o Oversiktlig og strukturert 
o Passende omfang 

 Gjennomføring 
o Presisjon 
o Tidsplan 
o Funksjonell oppgaveavklaring 

 Kombinasjon idrettskretsting / Møteplassen 
o Kompetanseutviklende 
o Sammenheng idrettsfaglig / organisasjonsfaglig utvikling 
o Utvikling av organisasjon og ledelse 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-til-idrettsanlegg-og-friluftsliv.html?id=680307
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-til-idrettsanlegg-og-friluftsliv.html?id=680307
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Protokollside nr 005/2012-2014 
 
Enstemmig vedtak: 
Evaluering, gjennomgang og styrets drøftinger tas til etterretning: 

 Oppslutningen kan bli bedre. 

 Kombinasjonen med ”Møteplassen” videreføres  
 

 
Sak 003/2012-2014 

Konstituering I – oppfølging av idrettsråd: 
”Idrettsrådet – sterke saker” forplikter, like mye i strategiplan 2012-2016 som 
strategiplanene 2008-2012 og 2004-2007.   
 
Aktiv oppfølging av idrettsrådene kommer derfor til å bli minst like viktig i 
inneværende periode som tingperioder vi har lagt bak oss.  Det legges opp til 
videreføring av den modellen vi har hatt og som har fungert – det vil si sonevis 
fordeling av oppgaver, der det tas geografiske hensyn og der det legges opp til team, 
med støtte / coaching / avløsning. 
 
Se vedlegg – fadderordning / -ansvar for oppfølging av idrettsråd. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets anser oppfølging av idrettsråd som 
MRIKs viktigste oppgave i tingperioden 2012-2014. 

2. Styre og administrasjon viderefører ordningen med fadderansvar og sonevis 
oppfølging av idrettsrådene. 

3. Sonevise team innarbeides som arbeidsmåte i henhold til dokumentet 
”Fadderansvar idrettsråd 2012-2014”, datert 14.05.12, med DMnr 547 631 v1. 

4. Fadderansvar for særkretser/regioner implementeres. 
 

Sak 004/2012-2014 
Konstituering II – leder i Anleggsrådet: 

Anleggsrådet er forankret i MRIKs strategiplan.  Per Dagfinn Fagerli har vært leder 
av rådet i en årrekke, kombinert med å være styremedlem, nestleder og leder. Etter 
eget ønske trer han ut av dette vervet samtidig med avgang som leder.  Styret i Møre 
og Romsdal idrettskrets må derfor utnevne ny leder i Anleggsrådet. 
 
Sekretær i Anleggsrådet har vært Ulrik Opdal, siden september 2002.  I tillegg møter 
org.sjef Rune Sjåholm, sammen med representanter fra fotball (2), Møre og Romsdal 
Skikrets (1), Møre og Romsdal Friidrettskrets (1), Møre og Romsdal Skytterkrets (1), 
Det frivillige Skyttervesen (DFS) – 1 og Forum for Natur og friluftsliv (FNF) – 1. 
 
Enstemmig vedtak: 
Nestleder i idrettskretsstyret, Vegard Storvik, velges som leder av Anleggsrådet i 
Møre og Romsdal, perioden 2012-2014. 
 

Sak 005/2012-2014 
Møteplan andre halvår: 
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Protokollside nr 006/2012-2014 
 
Saken avgrenses til plan for styremøter og den årlige ”Møterunden.”  Andre møter er 
slik som idrettskretsledersamling (14., 15. og 16. september), dialogmøte med  
idrettsstyret, lov og dom seminar, idrettsrådsmøter, planprosesser, moduler i 
klubb/idrettsråd, aktivitetslederkurs, nettverksamling. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Styremøter avholdes slik: 

 Fredag 24. og lørdag 25. august.  Sted: Rica Parken, Ålesund 

 Onsdag 17. oktober.  Sted: Idrettssenteret, Molde. 

 Fredag 30. november og lørdag 1. desember.  Sted: Grand Hotell, 
Kristiansund. 

2. Møterunden 2012 avholdes slik: 

 Uke 36 – Ulsteinvik mandag 3. september, dag og kveld.  Spjelkavik 
tirsdag 4. september, dag og kveld. 

 Uke 37 – Molde mandag 10. september, dag og kveld.  Kristiansund 
tirsdag 11. september, dag og kveld. 

 
Sak 006/2012-2014 

Ledermøte og ekstraordinært ting: 
Det vises til O-sak 008/2012-2014.  Leder og orgsjef skal møte på begge møteplasser 
iht NIFs lov kapittel III. 
 
Enstemmig vedtak: 
Møre og Romsdal idrettskrets sin delegasjon til ekstraordinært ting på Rica Hell, 
lørdag 9. juni 2012, består av: 

 Heidi Falkhytten, Vegard Storvik, Ragnhild Berthinussen og Rune Skavnes 

 Vararepresentanter: Mikal Skodjereite og Berit Kalvø Stephansen. 

 Styret gir leder og orgsjef fullmakt til å supplere vararepresentantlista ved 
behov. 

 
 
 

Molde, 24/5-12 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


