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

09/2016-2018
Idrettssenteret, Molde
4.april 2017
17:00 – 20:00 (mat fra 16:15)

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE
Tlf: 419 00 996
www.idrettsforbundet.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

Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
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Sakliste
Sak 59/2016
Sak 60/2016
Sak 61/2016
Sak 62/2016
Sak 63/2016
Sak 64/2016
Sak 65/2016
Sak 66/2016

O-saker:

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

Godkjenning av protokoll nr 05/2016 - 2018
Habilitet
Representasjon
Budsjett 2017
Den store Idrettshelga 2017
Idrettsrådsoppfølging
Forberedelser til Tinget 2018
Idrettspolitikk

059/2016 – 2018 – 064/2016 – 2018

Åpningssermoni U19 NM i Volleyball,Molde. Foto: Molde
Volleyballklubb
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I: Vedtakssaker:

Sak 59/2016-2018

Godkjenning av protokoll nr 8/2016 - 2018

Protokollen ble lagt i styreportalen 1.mars
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra styremøte 08/2016-2018

Sak 60/2016-2018

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 07/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 61/2016 – 2018 Representasjon
MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i ulike årsmøter/ting,
jubileumsarrangementer og andre arrangementer.
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og
administrasjonen

Forslag til vedtak:
Følgende styremedlemmer representerer MRIK:
- Kretsting Norsk Friidrett – Vestnes Fjordhotell lørdag 6.mai - XX

Sak 62/2016 – 2018 Budsjett 2017
Administrasjonen har utarbeidet en helt ny struktur for avdelinger og
prosjekter. Hvert tiltaksområde er nå definert som en egen avdeling
med tilhørende prosjekter (oversikt over de ulike avdelinger og
prosjekter er lagt i styreportalen). Denne inndelingen samsvarer nå med
våre ulike tiltaksområder og budsjettansvaret er delegert til hver enkelt
konsulent. Dette for å skape et bedre eierforhold til pengestrømmene
samt å skape en klarere sammenheng mellom de mål som er satt i IPD/
MRIK’s handlingsplaner og gjennomførte tiltak. Dette vil også sikre en
enklere rapportering til f.eks NIF og MRFK da tiltak og pengebruk nå
henger sammen.
Overgangen til det nye budsjettsystemet vil medføre enklere oppfølging
og rapportering til bl.a styret og den enkelte budsjettansvarlige vil nå
kunne ta ut månedlige økonomirapporter for sine områder.
Budsjettforslag vil være tilgjengelig i styreportalen før styremøtet
Forslag til vedtak:
Styret vedtar den nye budsjettmodellen samt budsjettet for
2017
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Sak 63/2016 – 2018 Den store Idrettshelga 2017
Den 19. og 20. mai arrangeres den store Idrettshelga 2017 og
arbeidsgruppen vil gi en orientering om planer/program, status etc.

Forslag til vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 64/2016 – 2018 Oppfølging av Idrettsråd
Etter gjennomførte sonemøter med alle idrettsrådene i høst, samt
årsmøterunden i vinter er det viktig å holde fokus på videre oppfølging
av idrettsrådene fremover. Nødvendige avklaringer:
- Erfaringsutveksling fra årsmøterunden så langt
- MRIK gjennomfører nå en større spørreundersøkelse mot
Idrettsrådene (spørreskjema tilgjengelig i styreportalen) for å
kartlegge status på en rekke områder. Undersøkelsen vil bli
presentert for styret før den sendes ut over påske
- Bør vi gjennomføre ledermøte med Idrettsrådene i løpet av våren?
- Skal vi gjennomføre sonemøter i høst
- Hvordan skal vi støtte IR i de kommuner som skal slåes sammen
som et resultat av kommunereformen? Det er viktig at IR møtes
og legger en plan for hvordan en slik sammenslåing skal foregå i
praksis, og hvordan påvirke kommunene når
sammenslåingsplanene legges. Informasjon om hvilke kommuner
dette gjelder i Møre og Romsdal ligger ute på fylkesmannen sin
side: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kommunalstyring/Kommunereforma/Infoskriv-nr-12017---nye-kommunar-i-More-og-Romsdal/

Forslag til vedtak:
Styret vedtar følgendeoppfølging av idrettsrådene:
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Sak 65/2016 – 2018 Forberedelser til Tinget 2018
I kretsens lov paragraf 12 er representasjonen på kretsting regulert.
Vårt neste kretsting er 2018, altså neste vår. Innen den tid må vi gå ut
fra at kommunestrukturene er endret og slik sett også idrettsrådene.
Endringer er det også i særkretsgrensene.
Det er grunn til å jobbe fram et forslag til ny representasjonsrett som
kan behandles på neste ting. Herunder bør man også vurdere størrelsen
på tingforsamlingen, hvordan særkretser skal være representert og
hvordan de enkelte idrettsrådene skal være representert.
Forslag til vedtak:
Styret ber administrasjonen utarbeide et forslag til ny
representasjonsordning for kretstinget. Styret er representert i dette
utvalget med ……….
Innstilling legges fram høsten 2017.

Sak 66/2016 – 2018 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 forbedringspotensiale når det gjelder
synlighet og aktivitet i samfunnsdebatten.
Arbeidsgruppen som har jobbet med Idrettspolitikk legger fram
handlingsplan for 2017 (ligger i styreportalen) for å fremme hva styret
og administrasjonen kan gjøre for å synliggjøre idrettens rolle i
samfunnsutviklingen/debatten på en enda bedre måte.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar den fremlagte handlingsplanen, og velger at
følgende sak skal profileres etter styremøte 09 ...
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II: SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 059/ 2016 – 2018: Trygge rammer i idretten.
Idretten vil være en del av en bred samfunnsallianse som motarbeider mobbing og
som praktiserer nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn,
etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. (IPD 2015-2019)
Med bakgrunn i dette arrangerer vi to temakvelder med tittelen «Idretten- et trygt
sted å være for våre barn», i samarbeid med NFF Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre
Fotballkrets, SMISO Møre og Romsdal (Senter mot incest og seksuelle overgrep) og
Kompetansesenter Rus- Midt Norge. Dato og sted: 25. april i Kristiansund og 26. april i
Volda.
O-sak 060/2016 – 2018: Status Idrettsprisen
Det har vært møte med fylkeskommunen vedrørende vedtak som ble gjort på
styremøte 08 2016 – 2018. Fylkeskommunen ønsker å være med på å dele ut pris,
men kom med innspill til endringer i forhold til vårt vedtak:

-

To priser; en til aktiv utøver/talent og en til lag/tillitsvalgt. Prisene
inkluderer en pengesum til prismottaker.

O- sak 061/2016-2018: Status Lederkurs for ungdom
Helgen 31.03 - 02.04 samles 15 idrettsengasjerte ungdommer i alderen 15 - 19 år i
Ålesund for lederkurs for ungdom. Denne gangen er deltakerne 12 jenter og 3 gutter.
Kursholdere er Vegard Rangsæter, Karsten Ølstad og Harald Sæter (under opplæring).
O- sak 062/2016-2018: Innovasjonscamp for ungdomsskole elever i Molde.
I uke 14 tar vi imot 15 ungdommer fra tre ulike ungdomskoler i forbindelse med
innovasjonscamp. Oppdragsgiver er Livssstilsgruppa God Helse, som er et samarbeid
mellom MRIK, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.
Tema er Kosthold og «Arrangementsmat». Ungdommene kommer til å være på
Idrettssenteret fra mandag-onsdag, torsdag presenterer de oppdraget for sine
medelever og fredag er det kommunefinale.
O-sak 063/2016-2018: «Fysisk aktiv læring, fleire vegar til kunnskap»
En vellykket konferanse ble gjennomført på Høgskolen i Molde, onsdag 22. mars for i
underkant av 200 deltakere.
O-sak 064/2016-2018: Opplysningsfilm om norsk idrett.
Vi planlegger å lage en opplysningsfilm om hva det vil si å være med i norsk idrett og
har vært i kontakt med to ungdomsbedrifter fra medielinja ved Molde Videregående
skole. De kan tenke seg å samarbeide om oppdraget og planleggingsmøtet blir i uke
13. Inspirasjon er hentet fra Drammen Idrettsråd;
https://www.youtube.com/watch?v=wFPKc9Eg6TU

Molde 11.01.2017

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef
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