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Sakliste
Sak 24/2016 - 2018
Sak 25/2016 - 2018
Sak 26/2016 - 2018
Sak 27/2016
Sak 28/2016
Sak 29/2016
Sak 30/2016
Sak 31/2016
O-saker:

- 2018
- 2018
- 2018
– 2018
- 2018

Godkjenning av protokoll nr 04/2016 - 2018
Habilitet
Evaluering av sonemøter med IR og veien
videre for IR
Tema: Ungdomsarbeid
Fjørtoftsutvalget og konsekvenser for MRIK
Evaluering av Møteplassen
Olympiatoppen Midt-Norge og veien videre
Videreutvikling av anleggsrådet i MogR
031/2016 – 2018 – xx/2016 – 2018

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

Sak 24/2016-2018

Godkjenning av protokoll nr 4/2016 - 2018

Protokollen ble sendt ut 25.08.16. Det kom ingen innspill om endringer.
Vedtak:
Protokoll nr 4/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 25/2016-2018

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

Vedtak:
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte
nr 05/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 26/2016 – 2018 Evaluering av Sonemøter for IR
Vi har i høst gjennomført sonemøter i alle sonemøter og de fleste
Idrettsrådene møtte opp. Det ble gjennomført en Evaluering av de
gjennomførte sonemøtene med IR og veien videre for IR satsningen ble
diskutert.

Vedtak:

Styret tar evalueringen til etterretning og ber administrasjonen
jobbe videre med en plan for styrkingen av IR

Sak 27/2016 – 2018 Tema Ungdomsarbeid
Det ble gitt en grundig presentasjon av ungdomsarbeidet i MRIK samt
en gjennomgang av handlingsplanen vår for videre satsning.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og vedtok handlingsplanen for
Ungdomssatsningen i MRIK. Styret vil også sikre økonomisk støtte i
budsjettprosessen for 2017

Sak 28/2016 – 2018 Fjørtoftutvalget
Regjeringen satte ned et strategiutvalg for idrett i januar 2015.
Utvalgets mandat er å identifisere utfordringer på idrettsområdet og
utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse disse
utfordringene.
Utvalget, under ledelse av Jan Åge Fjørtoft, la den 8. juni 2016 fram en
rapport med anbefalinger til hvordan regjeringen kan innrette fremtidig
idrettspolitikk. Denne er nå til høring
Link til rapporten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapportstatlig-idrettspolitikk-inn-i-en-ny-tid/id2503382/

Vedtak:
1. Styret utsatte saken til styremøte nr. 6 2016
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Sak 29/2016 – 2018 Evaluering av møteplassen
MRIK gjennomførte møteplassen den 30 sept/1 oktober og en
evaluering av arrangementet er gjennomført.
Erfaringene fra årets møteplass vil bli lagt til grunn ved fremtidige
arrangementer
Vedtak:
Styret tar evalueringen til etterretning og ber administrasjonen jobbe
videre med å videreutvikle Møteplassen for å øke deltagelsen. Det bør
også vurderes om Møteplassen skal arrangeres i samarbeid med andre
aktører som f.eks særkretser og/eller evnt sponsorer.
Sak 30/2016 – 2018 Olympiatoppen Midt Norge og veien videre
Det er blitt gjennomført et møte med Olympiatoppen Midt Norge hvor
rammene for et videre samarbeid ble presentert
MRIK må utarbeide en plan og et opplegg for hvordan vi ønsker å bli
innlemmet i OLT sine tilbud
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen jobbe
videre med en plan for hvordan vi på best mulig måte kan inngå i
samarbeidet med OLT for på den måten styrke satsningen for Toppidrett
i Møre og Romsdal.
Sak 31/2016 – 2018 Videreutvikling av anleggsrådet i Møre og
Romsdal
Under møteplassen ble det diskutert hvorvidt en skal videreutvikle
dagens idrettsråd til å bli et mer politisk utvalg enn dagens. Det var
bred enighet blant særkretsene at en burde jobbe for å videreutvikle
Anleggsrådet slik at dette i fremtiden kan jobbe med mer overordnede
prioriteringer og satsninger på anleggs siden i Møre og Romsdal.
Vedtak:
Styret utsatte saken til styremøte nr. 6 2016
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II: SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 031 / 2016 – 2018: orientering om arbeidet med nye retningslinjer for
tildeling av fylkesvise aktivitetsmidler
I tillegg til diskusjonen i styret ble det i forbindelse med møteplassen de nye
retningslinjene lagt frem som forslag til særkretslederne. Et omforent utkast vil nå bli
sendt ut til høring før endelig behandling i vårt styre i November
O-sak 032/2016 – 2018: Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Idrettsrådene er godt i gang med å fordele LAM. Frist for å fordele midlene er 7.
desember. Det er fortsatt flere idrettsråd som ikke har fordelt midlene, og disse er:
Aure, Eide, Fræna, Giske, Hareid, Molde, Nesset, Norddal, Sande, Sula, Sunndal,
Surnadal, Tingvoll, Vanylven og Volda. Oversikt over hvor mye som er tildelt de
forskjellige fylkene og idrettsrådene finner dere her:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/471b336793644a84adf406685ed4923
2/2016-lam-fordeling-pr.-kommune-lam-2016.pdf
O- sak 033/2016-2018: Orientering fra ledermøte i Kirkenes
O- sak 034/2016-2018: Anleggskonferanse i Oslo
Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte samling for saksbehandlerne som jobber
med spillemidler i kommunene i Oslo. Her var også kommuneplanleggerne invitert
med. Totalt deltok 14 kommuner. Samlingen besto av informasjon fra
Kulturdepartementet og fylkeskommunen, samt en befaring på anlegg i
Groruddalsområdet.
O- sak 035/2016-2018: Info og veien videre for Oppvekstkonferansen 2016
Oppvekstkonferansen i september ble en stor suksess. Evalueringen var svært positiv
med gode tilbakemeldinger på både foredragsholdere og program. Hele 90 % svarte at
de ønsker flere slike tverrfaglige konferanser og at dette kan være med på å styrke
samhandlinga mellom sektorer/ aktører som jobber eller er i kontakt med barn og
unge.
O- sak 036/2016-2018: Invitasjon til å delta på feiring av 100-års jubileum
Vi har mottatt invitasjon til å delta på 100-års feiring av Vistdal IL (5 Nov) og Liabygda
IL (29 okt). Mikael Skodjereite deltar på Liabygda og Rune Skavnes deltar hos Vistdal
IL
O-sak 037/2016-2018: Ungdomskonferanse i Trondheim
1. og 2. desember arrangeres ungdomskonferansen i Trondheim – en konferanse hvor
ungdom setter agendaen og de voksne lytter og spør. NIF oppfordrer de som jobber
med de aktuelle aldersgruppene (13 – 25 år) samt tillitsvalgte og øverste ledere i
kretser og særforbund til å komme.
O-sak 038/2016-2018: Kompetanse – kurs framover
Slutten av august, september og første uke av oktober har det vært 1- 2 kurs hver
uke. I oktober er det de siste 3 innføringskurs i KlubbAdmin i henholdsvis Ulsteinvik,
Stranda og Halsa i denne omgang. 26. oktober, 1 og 2. november er det kurs i
Lov/vedtekter for idrettslag i henholdsvis Spjelkavik, Kristiansund og Molde. I tillegg
det fastlagt dato for 2 nye temakvelder om trenerrollen i barneidretten, 8 november
på Smøla og 15. november i Surnadal. Det jobbes også med å få til en temakveld om
samme tema for idrettslag i Sykkylven i løpet av november. Vi har fått noen få
bestillinger etter Idrettens Møteplass og det jobbes med å få dette på plass med
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kursledere. Vi prøver også å få på plass 2-4 temakvelder med skadeforebygging som
tema.
Når det gjelder kompetansehevende kurs for skole og SFO, besøker vår kursholder,
Ann Kristin Remmen flere skoler og kommuner i løpet av november og desember.
«Tilretteleging i gymtimen for mennesker med funksjonsnedsettelse» er tema på to
skoler i Ålesund, en skole i Molde, en i Rindal, en i Fræna, samt skoler i Kristiansund i
forbindelse med Grenseløs idrettsdag. I tillegg besøker hun skoler i Rauma, Sykkylven,
Smøla og Surnadal. Her er tema «tilrettelegging av fysisk aktivitet» i skolens
gymtimer og SFO tid.
Følg med på vår kalender på hjemmesiden – den vil alltid være oppdatert med kurs
framover.

Molde 07.06.16
Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef
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