INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS
MØTE NR.:
MØTESTED:
MØTEDATO:
KLOKKESLETT:

04/2016-2018
Idrettssenteret, Molde
23.08.16
17:00 – 19:30 (mat fra 16:15)

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE
Tlf: 419 00 996
www.idrett.no/moreogromsdal/
Navn
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
Geir Moholt
Ellen C. Hammer
Vegard Rangsæter
Grete Opheim
Roar Lervik

Tilstede Forfall

Merknad

referent
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
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Sakliste
Sak 17/2016
Sak 18/2016
Sak 19/2016
Sak 20/2016
Sak 21/2016
Sak 22/2016
Sak 23/2016
O-saker:

- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
– 2018
- 2018

Godkjenning av protokoll nr 03/2016 - 2018
Habilitet
Økonomistyring i MRIK
Korrigering av budsjett for 2016
Agenda og tema for sonemøter
Årets utøver og ildsjel
Synliggjøring av Idrettspolitikken
024/2016 – 2018 – 028/2016 – 2018

Bilde fra NM i Moldeveggen 2015 (foto: Grete Opheim)
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I: Vedtakssaker:

Sak 17/2016-2018

Godkjenning av protokoll nr 3/2016 - 2018

Protokollen ble sendt ut 16.06.16. Det kom ingen innspill om endringer.
Forslag til Vedtak:
Protokoll nr 3/2016 - 2018 godkjennes uten merknader
Sak 18/2016-2018

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 04/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 19/2016 – 2018 Økonomistyring i Møre og Romsdal
Idrettskrets
Gjennomgang av regnskapets oppbygning og struktur
Gjennomgang av regnskap for første halvår 2016
Halvårsregnskapet for første halvår 2016 ettersendes
Forslag til vedtak:
1. Styret tar halvårsregnskapet til etterretning
Sak 20/2016 – 2018 Korrigering av budsjett for 2016
Grunnet usikkerhet knyttet til bevilgninger når budsjettet lages så
foretar styret en budsjett korreksjon etter sommerferien.
Forslag til korrigert budsjett ettersendes
Forslag til vedtak:
Styret vedtar korrigert budsjett for 2016 …

Sak 21/2016 – 2018 Agenda og tema for Sonemøter høsten
2016

O 24. aug kl 18-21

Molde

O 07. sept kl 18-21

Halsa

Ti 13. sept kl 18-21

Ålesund

O 14. sept kl 18-21

Ulstein

Ti 27. sept kl 18-21
O 28. sept kl 18 - 21
O 5. okt kl 18-21

Kristiansund
Nesset
Stranda

Molde, Eide, Fræna, Aukra og Vestnes og
Midsund IL og Dykkerklubben Øydykk
Aure, Halsa og Surnadal, Smøla IL, Smøla
Golfklubb og Smøla Sykkelklubb
Ålesund, Skodje, Haram, Giske, Sula,
Ørskog IL, Sjøholt Atletklubb, Storfjorden
Sportskytterlag, Ørskog Ride- og
køyreklubb, Harøy IL, Harøy Bogeskytarlag
og Harøy Skytarlag
Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Volda, Ørsta
og Vanylven
Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Gjemnes
Nesset, Sunndal og Rauma
Stranda, Norddal, Sykkylven og Stordal IL,
Stordal Pistolklubb
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Agenda og presentasjoner til bruk på sonemøtene blir
gjennomgått på møtet.
Rollefordeling på sonemøtene
Forslag til vedtak:
1. Agenda og presentasjoner til bruk på sonemøter tas til
etterretning
Sak 22/2016 – 2018 Årets Idrettsutøver og ildsjel i Møre og
Romsdal.
MRIK har delt ut disse prisene siden 1982 og det er etterhvert behov for
å fornye disse prisene. Prisene er lite kjent både blant idrettsutøvere og
ildsjeler og det er derfor lite status å få denne prisen. For å øke status
på prisen foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av 2
styremedlemmer og 1 medlem fra administrasjon som utarbeider
-

Statuetter for tildeling av prisen
Nye retningslinjer for nomineringsprosessen
Hvordan skape mere «blest» rundt prisen
Finne samarbeidspartnere som kan bidra til at prisen øker i
anseelse og status.

Forslag til vedtak:
Det opprettes en arbeidsgruppen bestående av Xx, zz og yy som
skal utarbeide et nytt og revitalisert opplegg for prisene Årets
Idrettsutøver og Årets Ildsjel. Arbeidsgruppen legger frem
forslag til opplegg på styremøtet i November.
Sak 23/2016 – 2018 Synliggjøring av Idrettspolitikk
En av MRIK sine viktigste oppgaver er å arbeide for å styrke idrettens
rolle og bedre idrettens rammevilkår gjennom påvirkning og samarbeid
med fylkeskommune, kommuner og andre regionale aktører. Møre og
Romsdal idrettskrets har et forbedringspotensial når det gjelder
synlighet og aktivitet i samfunnsdebatten. Hva kan styret og
administrasjonen gjøre for å synliggjøre Idrettens rolle i
samfunnsutviklingen/debatten på en enda bedre måte.
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Har vi gode nok samarbeidsarenaer med fylkespolitikere (fylkesting,
kultur og folkehelseutvalg etc.)
Er vi gode nok til å benytte media (tradisjonelle og sosiale) for å
synliggjøre våre holdninger og verdier i dagsaktuelle saker?
For å sette økt fokus på dette området foreslås det at det settes ned en
arbeidsgruppe som ser på målsetninger samt konkrete tiltak for at vi
skal bli mere synlig.

Forslag til vedtak:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av xx og zz
(styremedlemmer) og yy (adm) som utarbeider en
handlingsplan for hvordan vi kan forbedre vår synlighet i
samfunnsdebatten
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II: SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 024 / 2016 – 2018: Møte med særkretsene
Det vil bli gjennomført et møte med særkretslederne i forbindelse med møteplassen
som arrangeres den 30 september og 1 oktober.
Agenda for møtet vil bl.a være nye prinsipper for fordeling av fylkesaktivitetsmidler
O-sak 025/2016 – 2018: Mva kompensasjon
Frist for å søke om kompensasjon for vare- og tjenestemoms var 15. august for
idrettslag, idrettsråd, særkretser og regioner. Når fristen gikk ut hadde 64 % av
idrettslagene i Møre og Romsdal søkt. Dette er en økning fra 2015 da 51 % av
idrettslaga søkte.
O- sak 026/2016-2018: Idrettens Møteplass 2016
30.09 og 01.10 planlegges Idrettens Møteplass i Molde. Denne vil ha en litt annen
form enn tidligere år. Det vil bli vektlagt mindre grupper og kurs som er mer spisset
mot målgruppene vi ønsker skal komme. I tillegg vil det bli lagt opp til en samling for
særidrettene og en for idrettsråd.
O- sak 027/2016-2018: Oppvekstkonferansen 2016
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og
Romsdal idrettskrets, inviterer til Oppvekstkonferansen 2016 «Våre barn – felles
ansvar» 20.-21. september i Ålesund. Kåre skal ønske velkommen på vegne av
idrettskretsen.
Lenke for påmelding og foreløpig program: https://www.fylkesmannen.no/nn/Moreog-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Oppvekstkonferanse-2016---Vare-barn--felles-ansvar/
O- sak 028/2016-2018: Midler til innsats for at barn som lever i

inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter
Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter
som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å
delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Kulturdepartementets
mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører
samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger
som kan tas i bruk av andre senere.
NIF oppfordrer idrettsråd og evt. idrettslag å samarbeide med kommune og andre
frivillige organisasjoner om en søknad. NIF sentralt kan bidra med informasjon og
innspill. Søknadsfristen er 15. september
O- sak 029/2016-2018:
O-sak 030/2016-2018:

Molde 07.06.16
Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef
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