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STYREPROTOKOLL 
<> 

KRETSSTYRETS MØTE NR. 3/2012-2014 
ONSDAG 17. OKTOBER 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 012/2012-2014 
 

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

Rune Skavnes 
Inger Johanne Vasskog 
Kåre Sæter 
Mikal Skodjereite  
Ragnhild S. Berthinussen 
Roar Hellem 

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

Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim 
 
 
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. 
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 
MØTETID:  Onsdag 17. oktober kl 16.45 – 19.30.  Enkel servering 
   fra 16.10 
 

Saker på dette styremøtet 
o Møterunden 2012 - oppsummering 
o Strategiplan 2012-2016 – startmøte, rapport  
o Idrettskretsledersamling og dialogmøter 
o Partnerskap – status  
o Regnskapsrapport 2012 
o Oppfølging av særidretter 

 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 023/2012-2014 
Møterunden 2012: 

175 deltakere på 8 møter: 

 6 fra kultur- og folkehelseutvalget 

 35 deltakere fra 27 kommuner 

 7 deltakere fra MRIKs styre 

 8 deltakere fra Anleggsrådet 

 3 deltakere fra MRIKs administrasjon 

 7 deltakere fra 5 særkretser /regioner 

 9 idrettsrådsrepresentanter fra 9 idrettsråd (+ noen lagsrepresentanter som 
også representerte idrettsråd) 

 54 deltakere fra 36 idrettslag 

http://www.idrett.no/moreogromsdal/
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Protokollside nr 013/2012-2014 
 

 Ulsteinvik 35 / Spjelkavik 40 / Kristiansund 42 / Molde 58 = 175 deltakere 
 

O-sak 024/2012-2014 
Høringer etter styremøte nr 2: 

I tillegg til høringssvar adg kriminalisering av besittelse og erverv av dopingmidler, er 
det innsendt høringssvar om idrettsmeldingen og om spillemiddelsøknad 2013 – 
begge innspill i tråd med ”Den norske idrettsmodellen”. Jamfør for øvrig O-sakene 
14, 17 og 20, samt vedtakssak 10 – og – ikke minst – Møterunden 2012, der ”Den 
norske idrettsmodellen” var hovedinnslag.  
 

O-sak 025/2012-2014 
Idrettskretsledermøte høst 2012: 

Oppland Idrettskrets var vertskap, samlingen foregikk på Gjøvik fredag, lørdag og 
søndag – 14.09-16.09.  I forkant av ledersamlingen ble det avviklet et 4 timers 
orgsjefmøte.  Også idrettsstyret og NIFs sentraladministrasjon er representert på 
disse møtene.  Tema var i stor grad folkehelse, men også aktuelle idrettspolitiske 
saker – slik som idrettsmeldingen, langtidsbudsjett, ungdomsløftet, YOG 2016 m.m. 
 

O-sak 026/2012-2014 
Seminar HiMolde: 

Sportslab ved Høgskolen i Molde, i samarbeid med Sparebanken Møre, hadde 
seminar om talentutvikling og talentidentifisering, relatert til 
barneidrettsbestemmelsene, mandag 17.09. 150 personer møtte opp, tema ble belyst 
av orgsjef; PhD stipendiat Kjell Marius Herskedal; Are Lervik, Akerakademiet; Lydia 
Weydahl, langrenn; Vegard Øverås Lied, sykkel.  Innledninger første halvdel, 
paneldebatt siste halvdel, med spørsmål fra salen. 
 

O-sak 027/2012-2014 
Rapport fra startmøte i MRIK: 

Rapporten ble sendt ut 29. august, sammen med protokoll fra styremøte nr 2, med 
følgende vedtak:  

1. Startmøte nr 4 for styre og administrasjon i MRIK tar utgangspunkt i vedtatt 
strategiplan, 2012-2016. 

2. Egen rapport fra startmøtet utarbeides parallelt med protokollen. 
 

O-sak 028/2012-2014 
Idrett og folkehelse.  Tilslutning til høringssvar fra idrettsforbundet: 

Saken gjelder forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av 
usunn mat og drikke.  Forslaget er utarbeidet av Helse og omsorgsdepartementet og 
Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet.  Konsekvensene av forslaget 
anses som svært uheldige for idrettens omfattende sponsoravtaler lokalt, regionalt og 
nasjonalt og dermed idrettens finansiering.  Tilslutning til idrettsforbundets 
høringssvar ble sendt 19.9.2012, høringsfristen er 21.9.2012. 
 
 
 

 



 4 

Protokollside nr 014/2012-2014 
 

O-sak 029/2012-2014 
Klubbutvikling og veilederutdanning: 

Kompetanseseksjonen i NIF inviterer til en ny veilederutdanning for klubbutvikling 
2012-2013.  Den går over 3 obligatoriske samlinger og med praksis mellom 
samlingene: 
 

2.-4. november 2012 – samling 1 i Oslo 
11.-13. januar 2013 – samling 2 i Oslo 
8.-10. mars 2013 – samling 3 i Oslo 
  
Deltakerne skal tilegne seg nok kompetanse til å kunne levere gode 
utviklingsprosesser i klubbene v/klubbesøk, startmøter og oppfølgingsmøter, 
virksomhetsplaner i klubb 
  
Utdanningen består av gjennomgang og utprøving av de prosessene som veilederne 
skal levere i klubbene. I tillegg vil det jobbes med temaer som skal forsterke 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å utvikle en best mulig 
veilederkompetanse. Hovedtema for samlingen er: Felles strategi / arbeidsmodell for 
klubbutvikling; klubbesøk: Gode relasjoner til egne klubber; startmøter: Hva er 
nåsituasjonen i klubben? Hva vil klubben? Hva må gjøres for å oppnå det klubben 
ønsker? 

 Oppfølgingsmøter: Evaluere og følge opp igangsatt utviklingsarbeid i klubben, 
samt videre fremdrift 

 Klubbens virksomhetsplan: Hva er klubbens verdier, visjon og 
virksomhetsidè? Hva er målene og de viktige virkemidlene? 

 Pedagogiske prinsipper med coaching som strategi for læring og utvikling 

 Verktøy for effektive og strukturerte utviklingsprosesser 

 Organisasjonsforståelse i klubbkontekst 
MRIK har nå to kandidater til denne utdanningen: Ragnhild Sophie Berthinussen og 
Thomas Pedersen Ryther. 
 

O-sak 030/2012-2014 
Dialogmøter i september 2012: 

Verken leder, nestleder eller orgsjef hadde mulighet til å stille opp på høstens 
dialogmøter, som ble avviklet 19., 20. og 24. september på Idrettens Hus, Ullevål.  
Tema var idrettsmeldingen, OL 2022, spillemiddelsøknad 2013, YOG 2o16 (ungdoms 
OL på Lillehammer), WADA koden og stortingsvalget 2013. 
 

O-sak 031/2012-2014 
Folkehelsemidler til idrettslag: 

Informasjon om folkehelsemidlene ble sent ut til idrettslagene i fylket i slutten av 
august. Kriteriet for å søke, er at idrettslaget bidrar eller har mulighet til å bidra med 
aktivitet i Aktiv på Dagtid. Vi har kr. 250.000,- til utdeling og søknadsfristen gikk ut 
1. oktober. Pr. dags dato har 12 idrettslag søkt om 450 000 kr 
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Protokollside nr 015/2012-2014 
 

O-sak 032/2012-2014 
Idrett og skole / SFO – tilpassede aktivitetslederkurs: 

MRIK fikk kr. 75.000,- til kompetanseheving for ansatte i SFO og skole. Vi har satt 
opp tre kurs – Aktivitetslederkurs barneidrett i henholdsvis Ålesund, Kristiansund og  
Molde. Kursene går over to dager på dagtid, og invitasjon er sent til alle skolene via  
skolekontorene i fylket. Inn i alle kursene er det lagt inn en time praksis i fekting. Her 
samarbeider vi med Molde Fekteklubb.  
Responsen har vært god og vi håper på fulltallige kurs alle steder. Maks antall er 25. 
stk. 

O-sak 033/2012-2014 
Klubbutvikling i Møre og Romsdal: 

Orgsjef har kjørt tilpassede startmøter i Moldekameratene Bokseklubb (25.09), i 
Norddal IL (05.10) og ungdomsprosess i Molde 28.09.  Eidsvåg IL skal ha en 
tilsvarende prosess i midten av november, Averøy idrettsråd samler idretten og øvrig 
frivillighet til kurs i møteledelse 18. oktober. 
 
Det inviteres til 2 klubbutviklingskurs (tema idrettsanlegg og lover, regler og 
retningslinjer) og temamøte om kosthold for idrettslag i Molde i oktober. Dette skjer i 
regi av og i samarbeid med Molde idrettsråd.  
 

O-sak 034/2012-2014 
Global Dignity Day: 

Onsdag 17. oktober 2012 arrangeres Global Dignity Day 4 videregående skoler i Møre 
og Romsdal. Disse er Sunndal, Sykkylven, Herøy og Borgund. Vår representant som 
veileder er Tina Veitsle Skarpsno, student ved Høgskolen i Molde og klubbveileder i 
vårt nettverk. Tirsdag 25. september ble det arrangert en egen Dignity Day på 
Atlanten videregående skole, der Kronprins Haakon Magnus var hovedveileder. 

 
O-sak 035/2012-2014 

Fylkeskulturkonferansen 2012: 
Årets konferanse avvikles i Kristiansund onsdag 31. og torsdag 1. november.  Viktig 
arena for oppfølging av partnerskap og nettverkspleie i Møre og Romsdal.  Tema er 
blant annet fylkesplan 2013-2016. 
 

O-sak 036/2012-2014 
Idrettsskoler: 

Så langt i 2012 har 3 idrettslag fått godkjent sin søknad om oppstartstøtte for 
idrettskole. Dette gjelder Sekken IL, Ålesunds Roklubb og Stranda IL. I tillegg har 
Vestnes/Varfjell IL fått godkjent utviklingsstøtte til sin eksisterende idrettskole. Det 
er nå 75 idrettslag som har godkjent idrettskole i Møre og Romsdal. 
 

O-sak 037/2012-2014 
Barneidrett: 

Det har vært gjennomført 1 temakveld om barneidrett i Valder IL (26.09 med Ann 
Kristin Remmen som kursholder), og det er gått ut tilbud om temakveld barneidrett 
til idrettslagene som har søkt om å få starte opp idrettskole – her avventer vi svar fra 
6 idrettslag. 
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Protokollside nr 016/2012-2014 
 

Det er gjennomført et aktivitetslederkurs barneidrett i Sykkylven 1. og 2. september. 
14 deltakere gjennomførte kurset og Ann Kristin Remmen var kursleder. 
 

Det er invitert til aktivitetslederkurs barneidrett i Molde i september (avlyst – vi 
jobber med ny dato i høst) og i Ålesund i 20.-21. oktober. 
Idrettslag på Søre Sunnmøre er kontaktet for å få til aktivitetslederkurs der. 
 
NIF inviterte til samling for våre instruktører for barneidrettskursene 21.-23. 
september. 2 av instruktørene våre deltok. Her fikk de blant annet presentert den nye 
kursboka og fikk mulighet til å påvirke innholdet i veilederen som skal brukes. 
 

O-sak 038/2012-2014 
Inkludering Nordvest: 

Invitasjon til "Inkludering Nordvest 2012", på Sunnmøre Folkehøgskole, torsdag 18. 
oktober kl. 1900 ble videresendt til styret 10. oktober.  Arrangementet er i regi av 
Hødd United. 
 

O-sak 039/2012-2014 
Spillemidler til utstyr: 

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2012. Ordningen er iverksatt 
av Kulturdepartementet, og har eksistert siden 2003. Totalt har ca. 137 millioner 
kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. Det er i overkant 
av 23 millioner til fordeling i år. 
 
Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret.  
Utstyr det kan søkes støtte til, er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.  
Idrettsskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. 
Minimum utstyrskostnad er kr 10 000,- og derav søknadsbeløp minimum 
kr 3 333,-. 
Særidrettslag og undergrupper i fleridrettslag søker om støtte via sitt respektive 
særforbund. Godkjent idrettskoler søker om midler via respektive idrettskrets. 

Det kan søkes om utstyrsmidler fra fredag 28. september og til og med 8. november 
2012. Her finner du all nødvendige informasjon om ordningen 
http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx  

 Alle idrettslag har fått tilsendt e-post med nødvendig informasjon fra NIF.  

O-sak 040/2012-2014 
Anvendelse av § 2-3 i NIFs lov: 

Paragrafen gir blant annet hjemmel til å sette idrettslag under administrasjon, et 
drastisk skritt som ikke anvendes ofte, men som av og til er nødvendig.  Det kan 
handle om manglende økonomistyring, manglende idrettsregistrering, mangelfull 
årsmøteavvikling, idrettslag uten ledelse, organisatorisk dvale og handlingslammelse 
i form av manglende oppfølging av årsmøtevedtak m.m. 
 
Administrasjonen i MRIK har hjemmel i særskilt delegeringsreglement, sist 
oppdatert etter idrettstinget 2007, i mars 2008.  Delegeringsreglementet skal 
oppdateres iht siste lovreguleringer, som er idrettstinget 2011.  Egen sak vil bli lagt 
fram under styremøte nr 4 eller 5.  Substansielle endringer er ikke påkrevet, kun  

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx
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Protokollside nr 017/2012-2014 
 

justeringer av paragrafer og hjemmelsgrunnlag.  Blant annet er det nå vedtatt av 
idrettsstyret at sist vedtatte lovnorm gjelder uavhengig av egne lovvedtak og 

lovgodkjenninger.  I praksis betyr dette at vi ikke lengre behøver å godkjenne 500 
idrettslagslover hver eneste 4-årige tingperiode. 
Siste eksempel på idrettslag som har fått trussel om administrasjon over seg, er Træff 
SK, som fortsatt mangler leder, og som heller ikke har avviklet fortsettende årsmøte.  
Fristen som er satt er 30.11.2012 – innen da skal fortsettende årsmøte ha vært 
avviklet og ny leder være på plass.  Responsen var umiddelbar.. 
 

O-sak 040/2012-2014 
Regional veiledersamling: 

Dette er årlige tiltak som MRIK tar ansvar for på vegne av veiledernettverkene i regi 
av MRIK og særidrettene i Møre og Romsdal.  Samlingen i 2012 avholdes i Molde 
mandag 5. november kl 18.00-21.00. 
 

O-sak 041/2012-2014 
Samling for daglige ledere i idrettslag: 

Vi ønsker både å kartlegge omfang og gi tilbud til dagsamling for daglige ledere i 
idrettslag i Møre og Romsdal.  Tilbud og forespørsel er sendt, dato er fastsatt til 15. 
januar 2013. 

O-sak 042/2012-2014 
Representasjon ifb med åpning av idrettsanlegg: 

Batnfjord IL inviterer til offisiell åpning av Batnfjord Kunstgressbane fredag 16. 
november kl 18.00. 

O-sak 043/2012-2014 
Statsbudsjettet: 

Notat videresendt fra Norvald Mo / Oslo IK 15.10.2012.  Intervju med NRK Møre og 
Romsdal s Budstikke og lokalradio i Volda i uke 41.  Budskap konsistent med notat. 

 
O-sak 044/2012-2014 

Idrettspresidenten kommer til Molde: 
Det skjer torsdag 8. november.  Anledningen er HiMoldes (Høgskolen i Molde) 
satsing på sentrale, eksterne forelesere i høst (tidligere har både Kjetil Siem og Jarle 
Aambø vært her).  I anledning dette besøket vil det bli initiert eget møte mellom 
presidenten og MRIK. 

O-sak 045/2012-2014 
Kårvåg IL 75 år: 

Jubileet finner sted lørdag 27. oktober kl 19.00 – i Kårvåghallen.  Jubileet er et 
samarrangement med UL Utheims 100 års jubileum. 
 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 

Sak 012/2012-2014: Godkjenning av protokoll nr 2/2012-2014 
Sak 013/2012-2014: Oppfølging av sak 003/2012-2014 
Sak 014/2012-2014: Økonomirapport 2012 og budsjettkorreksjon 2012 
Sak 015/2012-2014 Oppfølging av idrettsråd.  Mobilisering av fadderansvar  
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Protokollside nr 018/2012-2014  
 

Sak 012/2012-2014 
Godkjenning av protokoll nr. 2/2012-2014: 

Enstemmig vedtak: 
Protokoll nr. 2/2012-2014 (24. og 25. august 2012) godkjennes uten merknader. 

 
 

Sak 013/2012-2014 
Oppfølging av sak 003/2012-2014: 

Sak 003 omhandlet fadderansvar for og oppfølging av idrettsråd.  Oppfølging av idrettsråd 

anses som MRIKs viktigste oppgave iht strategiplanene 2004-2007; 2008-2012 og 2012-

2016.  Det er også nedfelt i IPD 2007 – 2011 og 2011 – 2015 at dette anses som ei viktig 

idrettskretsoppgave på landsplan. 

 

Iht norsk idretts ”dualmodell” er det særforbundene som har ansvar for å opprette, følge opp 

og evt nedlegge særkretser/regioner.  MRIKs samhandling med særidrettene i Møre og 

Romsdal er viktig, likedan pleie av relasjoner og organisatorisk oppfølging – noe som gjøres i 

form av representasjoner på ting (også særforbundsting når disse legges hit), kompetansetiltak  

(Møteplassen, regionale nettverksamlinger), anleggspolitikk og rammevilkår (Møterunden,  
anleggsrådet), særskilte kompetansetiltak og forvaltning av fylkestilskuddet til kompetanse- 

og aktivitetsutvikling. 

 

Vår oppfølging mot særidrettene er derfor omfattende, men av en noe annen karakter enn det 

totalansvaret vi tar overfor idrettsråd.  Et slikt totalansvar mot særidrettene vil være 

inkonsistent med norsk idretts organisasjonsmodell og arbeidsdeling, likedan ift IPD 

(idrettspolitisk dokument) og MRIKs egen strategiplan, for ikke å snakke om ”den norske 

idrettsmodellen.   

 

Enstemmig vedtak: 

Møre og Romsdal idrettskrets viderefører oppfølging mot og samhandling med særidrettene i 

Møre og Romsdal ved: 

 Representasjon på tingsamlinger 

 Representasjon i anleggsrådet 

 Regionale nettverksamlinger 

 Særskilte kompetansetiltak 

 Invitasjon til den årlige Møteplassen 

 Invitasjon til den årlige Møterunden 

 Organisatorisk oppfølging, herunder lovsaker 

 Stimulere til aktivitets- og kompetanseutvikling i forvaltning av fylkestilskuddet 

 Representasjon på kretsting uavhengig av organisering 

 Saken følges opp i forbindelse med behandling av årsplan 2013 under styremøte nr 4 

(30.11 og 01.12)  
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Protokollside nr 019/2012-2014 

 
Sak 014/2012-2014 

Økonomirapport 2012 og budsjettkorreksjon 2012: 
Under styremøte nr 2, vedtakssak 008, ble årsplan 2012 – status – behandlet.  I 
herværende sak gis en oppdatert økonomirapport og budsjettkorreksjon pr 
30.9.2012, se eget vedlegg. 
 
Enstemmig vedtak: 

1.  Økonomirapport pr 30.9.2012 tas til etterretning. 
2. Budsjettkorreksjon 2012 godkjennes. 

 
Sak 015/2012-2014 

Oppfølging av idrettsråd: 
Det viktigste av det viktigste nå, er oppfølging ift fordeling av lokale aktivitetsmidler.  
I følgende kommuner er fordelingen foretatt:  

 Aukra, Fræna, Giske, Gjemnes, Halsa, Herøy, Kristiansund, Midsund, Molde, 
Nesset, Norddal, Rauma, Sande, Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, 
Sykkylven, Tingvoll, Ørskog, Ørsta, Ålesund 

 
Følgende idrettsråd må følges opp:  

 Aure, Averøy, Eide, Haram, Hareid, Sula, Sunndal, Surnadal, Ulstein, 
Vanylven, Vestnes, Volda 

 
 

Enstemmig vedtak: 
1. Purring mot idrettsråd som ikke har fordelt lokale aktivitetsmidler foretas 

fram mot neste styremøte (30. november og 1. desember). 
2. Fadderansvar mobiliseres. 
3. Innen 1.12.2012 skal samtlige midler være fordelt. 

 
 
 

Molde, 18/10-12 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


