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

18/2016-2018
Quality Hotell Alexandra, Molde
20.april 2018
17:00-20:00
(middag fra 20:30)

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE
Tlf: +47 992 70 638
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
Eigunn Stav Sætre
Bjørn Ivar Rødal

Tilstede Forfall
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Merknad

Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
Dirigent kretsting
Dirigent kretsting
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Sakliste
Sak 144/
Sak 145/
Sak 146/
Sak 147/

O-saker:

2016
2016
2016
2016

–
–
–
–

2018
2018
2018
2018

Godkjenning av protokoll nr. 17/2016 – 2018
Habilitet
Representasjon
Forberedelser til idrettskretstinget 2018

112- 116/ 2016 – 2018

Toppidrettsmøte Spjelkavik
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I: Vedtakssaker:

Sak 144/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 17/2016 –
2018
Protokollen ble sendt ut 20.03.2018
Vedtak:
Protokoll nr. 17/2016 - 2018 godkjennes uten merknader
Sak 145/2016-2018 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 18/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

3

Sak 146/2016 – 2018 Representasjon
MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting,
jubileumsarrangementer og andre arrangementer.
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og
administrasjonen.
•
•
•

Årsmøte i Vestnes idrettsråd – 03. mai kl 1800 –
kommunestyresalen i Vestnes Rådhus – aktuelle tema
Årsmøte i Kristiansund idrettsråd – 23. mai kl 1930 i klubblokalet
til Kristiansund og Omegn Golfklubb - #Metoo-kampanjen og
politiattest ol.
Jubileumshelg Lepsøy Idrettslag – 18-21.mai

Vedtak:
Vestnes idrettsråd: Bestemmes senere
Kristiansund idrettsråd – Ellen Hammer og ?
Jubileumshelg Lepsøy: Bestemmes senere
Sak 147/2016 – 2018 Forberedelse til idrettskretstinget
Gjennomgang av saker og presentasjoner til tinget. Dirigentene deltar
også.
Følgende presentasjoner er fordelt:
- Velkommen - Kåre
- styrets redegjørelse – Kåre og Ørjan (ungdomssatsning)
- Årsberetning 2016/2017– Kåre
- Regnskap – 2016/2017- Roar
- Innkomne saker:
Tingsammensetning - Kåre
Støtteerklæring brytelinje KSU – Rune
Organisering Bygg – Einar
- Rullering av virksomhetsplan – Einar
- Langtidsbudsjett 2019-2020 – Roar
Vedtak:
Gjennomgangen av tingsakene og arbeidsfordeling tas til
orientering
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II: SAKER TIL ORIENTERING:
O-sak 112/2016-2018: Trenerseminar – Unge utøvere møt toppen i
Møre og Romsdal
4. april ble det gjennomført trenerseminar i Ålesund, klubbhuset til Spjelkavik
IL. Tema for kvelden var forebygging av idrettsskader og oppbygging/utvikling
av campus Møre og Romsdal i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge. Det
var 28 deltakere og 5 videregående skoler var representer. Kvelden viste at
det er høyt engasjement for å utvikle og samordne satsingen inn mot
morgendagens utøvere i Møre og Romsdal.
O-sak 113/2016-2018: Møte 2 – 2028 i Møre og Romsdal idrettskrets
sitt anleggsråd
21. mars var møte 2 – 2018 i anleggsrådet. Et viktig tema der var
kompetanseheving av de som søker spillemidler, både frivillige og det
offentlige. Referat fra møtet er sendt ut til medlemmene i anleggsrådet og til
de kommunale saksbehandlerne. For prioritering av spillemidler er fristen for
tilbakemelding fra særidrettene 5. mai. Fordelingen vil bli vedtatt i Kultur og
Folkehelseutvalget til Møre og Romsdal fylkeskommune 13. juni.
O-sak 114/2016-2018: Tilskudd for 2018 til Møre og Romsdal
Idrettskrets: Idrettslagsaktivitet - friluftsliv i Aktiv på Dagtid
Møre og Romsdal fylkeskommune har for 2018 mottatt kr 1.780.000 fra
Miljødirektoratet, på kapittel 1420 post 78, som skal brukes til
friluftslivsaktivitet.
Kultur- og folkehelseutvalget har i sak KF-16/18 vedtatt ei fordeling av
midlene. De gir et tilskudd på kr 60 000 til Idrettslagsaktivitet- friluftsliv i Aktiv
på Dagtid til Møre og Romsdal idrettskrets.
O-sak 115/2016-2018: Samordna søknad og rapportering
Samordna søknad og rapportering for idrettslag åpnet den 01.04 og er åpent
tom. 30.04.2018. Idrettslagene i Møre og Romsdal er i gang og status den
13.04 er at ca. 25 % har registrert medlemstall. Idrettskretsen har
gjennomført workshopper på ca. 45 minutter flere steder i fylket og planlegger
å gjennomføre noen til før fristen.
O-sak 116/2016-2018: Enklere styrehverdag
Lars Martin Monsen, prosjektleder for enklere styrehverdag og til vanlig ansatt
i Vestfold idrettskrets, har vært på turné i Møre og Romsdal for å treffe
idrettsrådene i fylket. Idrettsrådene har fått god innføring i hvordan å bruke
hjemmesiden som ligger klar for alle idrettsråd samt vist hvordan de kan få en
enklere styrehverdag ved bruk av Klubbkontor som bygger på Microsoft
Teams. Se mer her.
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Molde 20.04.2018

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef
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