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INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     10/2016-2018 

MØTESTED:   Hotell Alexandra, Molde 
MØTEDATO:    19.mai 2017   

KLOKKESLETT:  17:00 –  21:00  
Middag:   21:00 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/
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Sakliste  

Sak 68/2016 – 2018 Godkjenning av protokoll nr. 09/2016 – 2018 

og T01/2016 – 2018 

Sak 69/2016 – 2018 Habilitet 

Sak 70/2016 – 2018 Representasjon 

Sak 71/2016 – 2018 Kurs/kompetanse/seminar 

Sak 72/2016 – 2018 Klubbutvikling 

Sak 73/2016 – 2018 Kostnadsbegrensning i idretten 

Sak 74/2016 – 2018 Idrettens dag i kommunestyret 

Sak 75/2016 – 2018 Valgkamp 

  

  

  

  

  

O-saker: 065/2016 – 2018 – xx/2016 – 2018 

 
 

 
 

 

 
Bilde fra Retiroløpet 2017 
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I: Vedtakssaker: 
 
 

 

Sak 68/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 9/2016 – 
2018 og protokoll fra Telefonstyremøte 1 2016-2018 

  
Protokollene ble sendt ut 05.04.2017 og 11.05.2017  
 

 

Forslag til Vedtak:  
Protokoll nr. 9/2016 - 2018 og T01 2016-2018 godkjennes uten 

merknader  
 

 
  

Sak 69/2016-2018  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 
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Forslag til vedtak:  

§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte 
nr 10/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets. 

 

 

 

Sak 70/2016 – 2018 Representasjon 
 

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, 
jubileumsarrangementer og andre arrangementer. 

Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og 
administrasjonen.  

 
Det er ikke kommet noen invitasjoner siden sist styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

 

Sak 71/2016 – 2018 Kurs, kompetanse, seminar 
 

Vi opplever en generell nedgang i kursdeltagelsen vår og vi må 
iverksette tiltak for å øke deltagelsen på våre kurs.  

 
Vi sliter også å få til gode kurs/seminarhelger og deltagelsen på disse er 

heller ikke tilfredsstillende. Årets idrettshelg var planlagt gjennomført i 

samarbeid med flere ulike særkretser/forbund. Utenom Møre og 
Romsdal skikrets har det vært så laber interesse for dette opplegget at 

vi måtte avlyse flere av kursene/møtene. 
 

 
Forslag til vedtak: 

 
Styret diskuterte problemstillingen og ber administrasjonen 

legge frem en handlingsplan for hvordan vi skal øke deltagelsen 
på våre kurs og seminar 

 

 
Sak 72/2016 – 2018 Klubbutvikling 

 
MRIK har de siste årene drevet lite med klubbutvikling av våre klubber 

og fleridrettslag. Med klubbutvikling menes organisasjonsutvikling + 
aktivitetsutvikling og det  vil derfor være viktig å samarbeide tett med 

særforbund/sækretser for at dette skal bli gode prosesser. Vi har pr i 
dag noen få klubbutviklere tilgjengelig, men det bør også vurderes om 

vi må skolere flere klubbutviklere hvis vi skal øke innsatsen på dette 

området. 
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Forslag til vedtak:  
 

Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen 
sette økt fokus på klubbutvikling i tiden som kommer 

 

 
Sak 73/2016 – 2018 Kostnadsbegrensning i Idretten  

 
Et av hovedtemaene på årets ledermøte var hvordan vi i idretten kan 

begrense de økonomiske barrierene som i dag finnes i mange idretter. 
Kostnadsnivået for å delta i organisert idrett blir høyere og en stadig 

større andel av barn og unge blir satt utenfor idretten pga dette. 
I utviklingsplanen for barn og ungdom har idrettskretsene følgende 
ansvar i Pkt 5.2. Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 

deltakelse: 

 

1) Informere og bevisstgjøre idrettslag til å ta tak i problemstillingen. 

Start: 2016  

 
2) Arbeide opp mot regionale/lokale myndigheter for å kartlegge og 

påvirke støtte- og tilskuddsordninger. Start: 2017  

 

3) Kartlegge lokale offentlige og fellesidrettslige ordninger. Vise gode 

modeller og eksempler, samt oppfordre idrettslag til å legge til rette for 

dette regionalt/lokalt. Start: 2017.  

 

 

 
Forslag til vedtak:  

 
Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen 

sette opp en handlingsplan for hvordan MRIK kan bidra for å 
oppnå målene i IPD på dette området 

 

 

Sak 74/2016 – 2018 Idrettens dag i kommunestyret 

 
Et av verktøyene vi har for å spre kunnskap om idrettens verdi i 

lokalsamfunnet er presentasjoner på kommunestyremøter. De siste 
årene har vi besøkt noen få kommunestyremøter og vi bør øke 

innsatsen og invitere oss selv. Vi bør også vurdere om vi skal invitere 
oss selv til møter i de ulike ordfører,- og rådmannskollegiene 

(Sunnmøre regionråd, Orkide og ROR) for på den måten nå alle 
ordførerne og rådmennene. 
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Forslag til vedtak: 

Styret har diskutert problemstillingen og ber administrasjonen 
legge frem en handlingsplan for økt aktivitet mot kommunene.  

 
 

Sak 75/2016 – 2018: Valgkamp 

 
Under årets valgkamp er det viktig at MRIK er synlig og NIF har skissert 

noen saker som skal ha prioritet i årets valgkamp. Disse vil bli 
gjennomgått på møtet og vi må legge en plan for hvordan vi skal spre 

det gode budskap. 
 

 
 

Forslag til vedtak: 

 
Styret tar orienteringen om årets valgkamp til etterretning 
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II: SAKER TIL ORIENTERING: 
 

O-sak 065 / 2016 – 2018: Ledermøte i Bodø 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/folg-nifs-ledermote-direkte/ 

 

 

O-sak 066/2016 – 2018: Nye organisasjonsformer i norsk idrett 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/folg-nifs-ledermote-direkte/ 

 

 

O- sak 067/2016-2018: Idrettsrådsundersøkelsen 

Idrettsrådsundersøkelsen 2017 ble sendt ut 11.mai og svarfrist er 19.mai. 

Undersøkelsen finnes her: 

https://styre.nif.no/sites/mrikkretsstyret/20162018/Styrem%C3%B8te%2010/Vedleg

g%20sak%20o%2067%20-%20Idrettsr%C3%A5dsunders%C3%B8kelse.pdf?Web=1 

 

 

O- sak 068/2016-2018: Årsberetning 2016 

Årsberetningen for 2016 er klar og kan leses her: 
https://styre.nif.no/sites/mrikkretsstyret/20162018/Relevante%20dokumenter/%C3%85rsberetning%202016.

pdf?Web=1 

 

 

O- sak 069/2016-2018: LAM midler 

Det er nå sendt ut informasjon om hvor mye det er til fordeling i hver kommune. Det 

er en økning fra 2016 på i overkant av en million. Oversikt over hva hvert enkelt 

idrettsråd skal fordele ligger ut her: 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-

idrettskrets/nyheter1/fordeling-av-lokale-aktivitetsmidler/ 

Midlene kan ikke fordeles før samordnet rapportering er gjennomgått og tallene er 

kvalitetssikret. 

 

O- sak 070/2016-2018: Trenermøte «Unge utøvere mot toppen» 

6. juni skal det være trenermøte med tema «unge utøvere mot toppen». Agenda på 

møtet vil være: Hvordan samarbeide mellom flere idretter og inn mot Møre og 

Romsdal fylkeskommune for å få arenaer der ungdom i sin satsing mot å bli gode 

utøvere skal kunne møtes på tvers av idretter, få bedre muligheter til å gjennomføre 

videregående skole og at alle som er trenere for denne gruppen ungdommer skal 

kunne lære av hverandre.  

 

O- sak 071/2016-2018: Anleggsrådet 

Det ble etter møte nummer to sendt over innspill til generelle prioriteringer til 

fylkeskommunen. Dette året ble disse innspillene tatt inn den saken som kommer før 

tildelingssaken og som legger linjene for hvordan detaljprioriteringen skal skje. 

Endeling tildeling av spillemidler blir gjort under møtet til Kultur- og folkehelseutvalet 

7. juni. 

 

 

O-sak 072/2016-2018: 90 000 til idrettslagsaktivitet til Aktiv på Dagtid 

Idrettskretsen har fått tildelt 40.000 fra lavterskelmidlene og 50.000 fra 

Friluftslivsmidlene til Fylkeskommunen. Disse midlene skal viderefordeles til idrettslag 

som arrangerer tiltak inn i Aktiv på Dagtid i kommunen der dette tilbudet er. 

 

O-sak 073/2016-2018: Ungdomsutvalget 

Fredag 21.05 og lørdag 22.05 hadde ungdomsutvalget sin første samling. 

Fredagskvelden fortalte Kåre Sæter og Roar Lervik om norsk idrett, MRIK og 

forventninger. Samme kveld var Telemark IK sitt ungdomsutvalg, representert ved 

https://styre.nif.no/sites/mrikkretsstyret/20162018/Styrem%C3%B8te%2010/Vedlegg%20sak%20o%2067%20-%20Idrettsr%C3%A5dsunders%C3%B8kelse.pdf?Web=1
https://styre.nif.no/sites/mrikkretsstyret/20162018/Styrem%C3%B8te%2010/Vedlegg%20sak%20o%2067%20-%20Idrettsr%C3%A5dsunders%C3%B8kelse.pdf?Web=1
https://styre.nif.no/sites/mrikkretsstyret/20162018/Relevante%20dokumenter/%C3%85rsberetning%202016.pdf?Web=1
https://styre.nif.no/sites/mrikkretsstyret/20162018/Relevante%20dokumenter/%C3%85rsberetning%202016.pdf?Web=1
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/nyheter1/fordeling-av-lokale-aktivitetsmidler/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/nyheter1/fordeling-av-lokale-aktivitetsmidler/
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Anne Snartelad og Kamilla Mathea Mogstad, tilstede for å fortelle om hva de gjør og 

hvordan de jobber.  

Lørdagen begynte utvalget å se på hva de skal gjøre og hvordan de skal jobbe 

gjennom en startmøte prosess, som vil fortsette på neste utvalgsmøte den 25.05.17. 

Ungdomsutvalget skal jobbe for «Idrettsfellesskap for alle unge i Møre og Romsdal».  

 

O-sak 074/2016-2018: Med mot til å bokse 

Sammen med Moldekameratene Bokseklubb søkte idrettskretsen om midler til et 

pilotprosjekt med tilbud om boksetrening to ganger pr uke for personer med 

Parkinsons sykdom, tilbudet gjelder innbyggere i Romsdalsregionen. Pilotprosjektet 

fikk tilskudd på 44 000 kroner.  

 

 

 
 

 

Molde 15.01.2017 
 

 

         

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

        


