
 1 

            

 

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     11/2016-2018 

MØTESTED:   Hotell Alexandra, Molde 
MØTEDATO:    13.juni 2017   

KLOKKESLETT:  17:00 –  21:00  
    (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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Sakliste  

Sak 76/2016 – 2018 Godkjenning av protokoll nr. 09/2016 – 2018 

og T01/2016 – 2018 

Sak 77/2016 – 2018 Habilitet 

Sak 78/2016 – 2018 Representasjon 

Sak 79/2016 – 2018 Økonomistatus 

Sak 80/2016 – 2018 Kostnadsbegrensning i Idretten 

Sak 81/2016 – 2018 LIM - Likeverd, Inkludering, Mangfold 

Sak 82/2016 – 2018 MRIK 100 år 

Sak 83/2016 – 2018 Sonemøter Høsten 2017 

Sak 84/2016 - 2018 Idrettsrådsundersøkelsen 

  

  

  

  

O-saker: 075/2016 – 2018 – 078/2016 – 2018 

 
 

 
 

 

 
«Trim for eldre» - Bilde fra den store Idrettshelgen 2017 
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I: Vedtakssaker: 
 
 

 

Sak 76/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 10/2016 – 
2018 

  
Protokollen ble sendt ut 29.05.2017  
 

 

Forslag til Vedtak:  
Protokoll nr. 10/2016 - 2018 godkjennes uten merknader  

 

 

  
Sak 77/2016-2018  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 11/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets. 
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Sak 78/2016 – 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 79/2016 – 2018 Økonomistatus 
 

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 1 kvartal vil presenteres på 
møtet for bruk til eventuelle budsjettkorrigeringer. 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Styret tar økonomiorienteringen til etterretning og ber om 
prognosene for 2017 korrigeres. 

 

 

Sak 80/2016 – 2018 Kostnadsbegrensning i Idretten 
 

Som en oppfølging av sak 73/2016 – 2018 vil vi sette fokus på 
programmet Alle skal Med og hvordan dette kan gjennomføres på 

Idrettslag og Idrettsråd 

 

 

Forslag til vedtak:  
 

Styret tar orienteringen om Alle skal med til etterretning og ber 

administrasjonen om å motivere våre idrettslag til å ta i bruk 
programmet. 
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Sak 81/2016 – 2018 LIM - Likeverd, Inkludering, Mangfold 

 
MRIK har i samarbeid med VOFO levert inn en treårig prosjektskisse for 

et omfattende prosjekt knyttet til Likeverd, Inkludering og Mangfold i 
frivilligheten. MRIK er tiltenkt en prosjektlederstilling i prosjektet og 

denne skal bl.a forvalte MRFK sine midler avsatt til dette formålet. 
Prosjektbeskrivelsen ligger i styreportalen 

 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Styret tar orienteringen om LIM prosjektet til etterretning  
 

 
Sak 82/2016 – 2018 MRIK 100 år 

MRIK fyller 100 år i 1919 og i den forbindelse bør det settes ned en 

jubileumskomite som får ansvar for markering av jubileet. Komiteen 
skal sette et ambisjonsnivå og utarbeide en plan og et budsjett for 

hvordan vi ønsker å markere 100 år i idrettens tjeneste. 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Styret utnevner følgende personer til «MRIK 100 år»: og ber om 

at komiteen legger frem en plan senest 1.november 2017. 

 

 

Sak 83/2016 – 2018: Idrettsråds/Sonemøter Høsten 2017 
Det planlegges en møterunde med alle Idrettsrådene i fylket i løpet av 

høsten. Fra MRIK vil minimum 1 pers fra styret (primært fadder), 1 pers 
fra Ungdomsutvalget og 1 pers fra administrasjonen delta. 

 
Det planlegges videre møte med alle de tre regionsrådene i fylket hvor 

tema vil bl.a være Idrettspolitikk og organisering av samarbeid mellom 
Idrettsråd og kommunene. 

 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Styret tar orienteringen om høstens sonemøter til etterretning 
og ber om at styret sender ut invitasjon til IR med datoer før 

sommeren. 
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Sak 84/2016 – 2018: Idrettsrådsundersøkelsen 2017 
Vi har i løpet av våren gjennomført en spørreundersøkelse blant 

Idrettsrådene våre og resultatet fra undersøkelsen vil bli presentert og 
gjennomgått på styret.  

 
 

 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Styret tar orienteringen om Idrettsrådsundersøkelsen til 
etterretning og ber om at resultatene fra undersøkelsen legges 

til grunn når planer for videreutvikling av IR skal lages . 
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II: SAKER TIL ORIENTERING: 
 

O-sak 075 / 2016 – 2018: Spillemidler til anlegg 

Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler i 2017  neste 75 millioner kroner i 

spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette er den største 

summen som noen gang er fordelt i Møre og Romsdal. Oversikt over fordelingen til de 

forskjellige anleggene ligger her: 

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheiter/75-millionar-til-idrettsanlegg-i-

Moere-og-Romsdal  

 

O-sak 076 / 2016 – 2018: Etablering av idrettsstipend fra Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Møre og Romsdal er kjent for mange gode idrettsutøvere, både individuelle utøvere og 

lag. Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker nå å framheve fylket sine idrettsutøvere 

og klubber ved å etablerer en idrettsstipendordning der det deles ut penger både til 

utøver og til moderklubben, totalt tre stipender på 150 000 kroner. Saken i sin helhet 

kan leses her: 

https://einnsyn.mrfylke.no/application/get_document/1136166?hash=ab6f5c2b8d8bc

03d1fccb63968d73ae2 

 

O-sak 077 / 2016 – 2018: Tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune til 

aktivitetsprosjekter 

Via VOFO Møre og Romsdal har vi fått tilskudd på 15 000 kroner til å gjennomføre kurs 

med fokus på fysisk aktivitet for skole og SFO, dette vil dekke tre kurs.  

Gjennom tilskuddsordningen Frivillig fleirkulturell verksemd  i Møre og Romsdal 

fylkeskommune har vi fått tilskudd til to prosjektet. 40 000 kroner til en utprøvingsdag 

av idretter for innvandrere og 20 000 kroner til en opplysningsfilm der målgruppen er 

mennesker med minoritetsbakgrunn. 

 

O-sak 078 / 2016 – 2018: Fylkeskulturkonferansen 28.sept i Ålesund 

MRIK er i år medarrangør på denne konferansen som har Integrering og Mangfold som 

tema. Cato Zahl Pedersen fra Olympiatoppen vil holde et innlegg på konferansen om 

hvordan Paraidrettene er blitt integrert i toppidretten og han vil også delta på 

Paraidrettskvelden vi arrangerer i Solevågshallen om kvelden.  

 

  

 

 

 
 

 

Molde 7. juni 2017 
 

 

         

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