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INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     12/2016-2018 

MØTESTED:   Idrettssenteret, Molde 
MØTEDATO:    5.september 2017   

KLOKKESLETT:  17:00 –  20:00  
    (mat fra 16:15) 
 

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE 
Tlf: +47 992 70 638 

www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/  
 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter     

Bente Grudt    

Rune Skavnes    

Mikael Skodjereite    

Britt Engvig Hjelle    

Gitte Myklebust    

Einar Warholm    

Ørjan Dimmestøl    

Guri Leirdal Hoem    

Anders Løkken     

Siri Ask Fredriksen   Adm 

Geir Moholt   Adm 

Ellen C. Hammer   Adm 

Vegard Rangsæter   Adm 

Grete Opheim   Adm 

Roar Lervik   Adm 
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I: Vedtakssaker: 
 

 
 

 
Sak 86/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 11/2016 – 

2018 
  

Protokollen ble sendt ut 14.06.2017  
 

 
Forslag til vedtak:  

Protokoll nr. 11/2016 - 2018 godkjennes uten merknader  

 

 

  
Sak 87/2016-2018  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. § 2-8 omhandler enkeltsaker, og vurdering i forhold til habilitet 
tas opp på hvert styremøte. 

 
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 12/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets. 
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Sak 88/2016 – 2018 Representasjon 

 
MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, 

jubileumsarrangementer og andre arrangementer. 
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og 

administrasjonen.  
 

 

Forslag til vedtak:  
Åpning av kunstgressbane på Lepsøya – 23.september 

 
 

 
Sak 89/2016 – 2018 Halvårsregnskap og korrigert budsjett 

 

Ny kontoplan er nå implementert og alle ansatte er operativ på Visma 
Approval (som er fakturagodkjenningsprogrammet vårt). Faktura 

skannes nå av hver enkelt ansvarlig og kommer rett inn i datasystemet 
for kontering og godkjenning. Dette gjør at hver enkelt 

budsjettansvarlige nå får bedre kontroll over inntekter og kostnader i 
eget ansvarsområde. Økonomirapport for første halvår samt forslag til 

korrigert budsjett (vil legges i styreportal/ettersendes) presenteres på 
møtet for bruk til endelige budsjettkorrigeringer. 

 

 
Forslag til vedtak: 

 
Styret tar økonomiorienteringen til etterretning og ber om at 

budsjettet for 2017 korrigeres iht fremlagt forslag. 
 

 
 

Sak 90/2016 – 2018: Idrettsrådsundersøkelsen 2017 
Vi har i løpet av våren gjennomført en spørreundersøkelse blant 

Idrettsrådene i Møre og Romsdal og resultatet fra undersøkelsen vil bli 

presentert og gjennomgått på styremøtet. Undersøkelsen ligger i 
styreportalen 

  

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar Idrettsrådsundersøkelsen 2017 til etterretning og ber 

om at undersøkelsen blir brukt i arbeidet med å videreutvikle 
Idrettsrådene i MogR. 
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Sak 91/2016 – 2018 Sonemøter Idrettsråd Høsten 2017 
 

Det planlegges ny møterunde med alle Idrettsrådene i fylket i løpet av 
høsten. Formålet med møtene er å skape bedre kontakt mellom IR og 

IK, samt mellom de ulike IR. Fra MRIK vil minimum 1 pers fra styret 
(primært fadder), 1 pers fra Ungdomsutvalget og 1 pers fra 

administrasjonen delta. Invitasjon ligger på styreportalen. Hvis fadder 
ikke kan møte så avtales direkte med annet styremedlem 

 
Følgende datoer og sted er berammet: 

19.september – Surnadal (Aure, Halsa, Surnadal, Sunndal IR + IL fra 

Smøla)) 
27.september – Ålesund (Ålesund, Skodje og Haram IR + IL fra 

Ørskog, Sandøy, Giske og Sula) 
3.oktober – Ulsteinvik (Ulstein, Hareid, herøy, Sande, Ørsta, 

Vanylven, Volda IR + IL fra Hornindal) 
4.oktober – Molde (Molde, Nesset, Eide, Fræna, Aukra, Vestnes, 

Rauma IR + IL fra Midsund) 
17.okober – Stranda (Stranda, Sykkylven, Norddal IR + IL fra 

Stordal) 
25.oktober – Kristiansund (Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Gjemnes 

IR) 
 

Forslag til agenda: 
- Nytt fra Idrettskretsen og NIF 

- Ungdomsutvalget til MRIK 

- Idrettsrådets oppgaver 
- Hvordan blir idrettsråd berørt av kommunesammenslåinger? 

- ATEA sine nettløsninger for IR + klubbkontor 
- Erfaringsutveksling mellom IR 

- annet? 
 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar forelagt plan for sonemøter 2017 
 

 
Sak 92/2016 – 2018       Idrettsprisen 2017 

Det er pr 29.aug kommet inn 18 nominasjoner til Idrettsprisen. Disse vil 
bli lagt frem på styremøtet og styret vedtar hvem som skal få prisen. 

Prisen vil være en spesialmalt akvarell med et motiv knyttet til vinneren 
av prisen. Prisen deles ut av Styreleder MRIK på 

fylkeskulturkonferansen 2017 (28 sept i Ålesund). Invitasjon 
m/program ligger i styreportalen 
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Forslag til vedtak: 
Styret i MRIK tildeler Idrettsprisen 2017 til …… 
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II: SAKER TIL ORIENTERING: 
 

O-sak 079 / 2016 – 2018: Mentorprogram for kvinnelige ledere. 

NIF har startet opp et mentorprogram for kvinner som ønsker seg lederverv/jobb i 

NIF. Frå MRIK deltar vår nestleder Bente Grudt 

 

O-sak 080 / 2016 – 2018: Mat og måltider i skolen- kartlegging våren 2017 

Fylkeskommunen med flere ønsker å motivere til sunne og gode matvaner i 

grunnskolene i fylket. Som et ledd i dette arbeidet var det ønskelig å kartlegge hva 

som finnes av mattilbud i de ulike skolene. Arbeidet er forankret i «Regional delplan 

for folkehelse» og baserer seg på «Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i 

skolen»; https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen   

Livstilsgruppa God Helse https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-

aktivitet/Livsstilsgruppa-God-Helse gjennomførte undersøkelsen som var sendt ut til 

alle barne og ungdomskolene i Møre Romsdal. Rapporten fra undersøkelsen 

ferdigstilles i løpet av høsten 2017, ved Masterstudent, Bjørnar Eltervåg som har 

utplassering i MRIK. 

 

O-sak 081/2016 – 2018: Aktivitetslederkurs for mennesker med med 

minoritetsbakgrunn: I uke 32 gjennomførte Møre og Romsdal idrettskrets en pilot i 

samarbeid med Molde Voksenopplæringssenter. Et spesialtilpasset «Aktivitetslederkurs 

barneidrett» ble gjennomført med 11 deltakere- 2 kvinner og 9 menn.  

 

O-sak 082/ 2016-2018: Nordisk Folkehelsekonferanse i Aalborg 2017  

Foredrag fra konferansen finner dere her, https://getvisualtv.dk/stream/nordisk-

folkesundhedskonference-2017/ 

 

O-sak 083/2016 – 2018: Olympisk akademi. 

Ørjan Handal Dimmestøl og Vegard Rangsæter var to av 70 stk. som deltok på 

Olympisk Akademi på Lillehammer 3. – 6. august. Temaet for akademiet var ung 

frivillighet. 

 

O-sak 84/2016-2018: Boksetrening for personer med Parkinsons sykdom- et 

pilotprosjekt i samarbeid med Moldekameratene Bokseklubb. 

Tilskuddet fra Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt gevinst i form av at 

treningene er i gang i Moldekameratene Bokseklubb sine lokaler, med 10 deltakere. 

Pilotprosjektet varer til desember 2017, det er ønskelig å videreføre prosjektet til 

resten av fylket. 

 

O-sak 85/2016-2018: Ungdata undersøkelsen 2017: Undersøkelsen viser at de 

fleste barn og unge er en del av norsk idrett i løpet av livet og at frafallet kommer noe 

senere enn tidligere antatt. Les mer om den her; 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-undersokelse-ungdom-far-bedre-

livskvalitet-med-organisert-idrett/ 

 

O-sak 086/2016 – 2018: Student på utplassering. 

Bjørnar Eltervåg som var utplassert hos idrettskretsen våren 2016 har gått videre til å 

ta master in Sport Management ved Høgskolen i Molde og er kommet tilbake til 

idrettskretsen for ny utplassering. 
 

O-sak 087/2016 – 2018: Idrettslagsundersøkelsen 2017 

For å få en bedre oversikt over bl. Annet anlegg, kostnad på å drifte anlegg, kostnad 

på å leie anlegg, behov for kurs mm vil det bli sendt ut en undersøkelse til 

idrettslagene. Undersøkelsen går ut til lagene i uke 36.  
 

O-sak 088/2016 – 2018: Anleggsrådet 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Livsstilsgruppa-God-Helse
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Livsstilsgruppa-God-Helse
https://getvisualtv.dk/stream/nordisk-folkesundhedskonference-2017/
https://getvisualtv.dk/stream/nordisk-folkesundhedskonference-2017/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-undersokelse-ungdom-far-bedre-livskvalitet-med-organisert-idrett/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-undersokelse-ungdom-far-bedre-livskvalitet-med-organisert-idrett/
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30. august var det møte med idrettsrådets representanter inn i anleggsrådet. Tema 

var evaluering av de møtene som har vært avhold i 2017 og idrettslagsundersøkelsen. 

 

O-sak 089/2016 – 2018: Tiltak for paraidrett 

27. september arrangeres kurs for trenere, ledere og andre interesserte med tema 

fysisk aktivitet for mennesker med skulte funksjonsnedsettelser. 28. september er det 

paraidrettskveld med utprøving av ulike idretter. Begge arrangementene er i 

Solevågshallen i Sula. 
 

 

Molde 29.august 2017 
 

 

         

Kåre Sæter /s/       Roar Lervik /s/ 
leder            org.sjef                          

        


