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SAK 124/2018-2020 REPRESENTASJON
SAK 125/2018-2020 MRIK’S IDRETTSPRIS 2019
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SAK 127/2018-2020 PARAKONSULENT
SAK 128/2018-2020 STIFTELSESMØTER IR
SAK 129/2018-2020 AFFA PROSJEKTET/AFFA FONDET
SAK 130/2018-2020 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV KRETSTINGET 2020
SAK 131/2018-2020 KLUBBUTVIKLING I MRIK
SAK 132/2018-2020 JUBILEUMSGALLA

ORIENTERINGSSAKER
O-SAK 52/2018 - 2020 PARAIDRETT:
O-SAK 53/2018 – 2020 DELTAGELSE I FAGTEAM

Vedtakssaker
Sak 122/2018-2020 Godkjenning av protokoll 13/2018-2020 og
14/2018-2020
Forslag til Vedtak:
Protokoll nr. 13/2018-2020 og 14/2018-2020 godkjennes uten
merknader.
Sak 123/2018-2020 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.
15/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.
Sak 124/2018-2020 Representasjon
MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og andre arrangementer.
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og
administrasjonen. Følgende invitasjoner er kommet siden siste styremøte:
• Se egen sak om representasjon på stiftelsesmøter nye IR
Forslag til Vedtak:
Følgende personer representerer MRIK:
•
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Sak 125/2018-2020 MRIK’s idrettspris 2019
Styret har gjennomført et telefonmøte den 23.okt hvor en innstilling ble
fattet. Prisen for 2019 vil bli delt ut på idrettsgallaen.
For å unngå navneforvekslinger så foreslås at tittelen for vår pris skifter
navn til: «MRIK’s Hederspris». Dette navnet gir oss større frihet til å
velge en verdig kandidat både blant tillitsvalgte, ildsjeler og utøvere.
Dette navnet klinger også godt og gir en god assosiasjon om mottaker.
Forslag til Vedtak:
Styret vedtar at MRIK sin idrettspris skifter navn til «MRIK’s
hederspris».
Sak 126/2018-2020 Orientering fra ungdomsutvalget
Det nye Ungdomsutvalget er i gang og det blir gitt en orientering om
hvilke saker de vil prioritere å jobbe med i tiden som kommer.
Forslag til Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 127/2018-2020 Parakonsulent
NIF sentralt har vedtatt at alle 11 idrettskretsene skal ha en egen
parakonsulent. Vi har så langt hatt en delt ressurs med Trøndelag IK, men
har fra 2020 fått tildelt midler til å ansette en parakonsulent på 50%
stilling. Funksjonsbeskrivelse for Fagkonsulent Paraidrett ligger i
styreportalen. Det foreslås at vi i utgangspunktet lyser ut stillingen som
en 2 årig prosjektstilling med muligheter for fast tilsetting. Dette vil gi oss
handlingsrom i forhold til å eventuellt skaffe samfinansiering til en 100 %
stilling.
Forslag til Vedtak:
Styret vedtar at det opprettes en 50% stilling som parakonsulent
og at denne lyses ut som en 2 årig prosjektstilling med mulighet
for fast ansettelse etter hvert.
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Sak 128/2018-2020 Stiftelsesmøter IR
I forbindelse med opprettelsen av nye idrettsråd er det bestemt
stiftelsesdato og sendt ut innkalling til alle idrettslag m.m.
Følgende datoer/tidspunkt er bestemt i samråd med respektive
interimstyrer:
Molde IR – 05.11.2019 kl. 19:00 på Romsdalsmuseet Krona
Ålesund IR – 13.11.2019 kl. 18:30 på Vatne Kulturhall Bygdastova
Volda IR – 29.10.2019 kl. 19:00 på Volda Rådhus
Fjord IR – 13.11.2019 kl. 18:00 Fjordhagen, Valldal
Hustadvika IR – 29.10.2019 kl. 19:00 Kommunestyresalen, Fræna
Administrasjonen har tilbudt å stille som møteleder og/eller protokollfører,
men de fleste har meldt tilbake at de stiller med møteleder selv, men at vi
stiller som protokollfører.
Kretsstyret bør om mulig være representert på stiftelsesmøtene. (Merk at
Volda og Hustadvika kolliderer med vårt eget styremøte).
Forslag til Vedtak:
Følgende styremedlemmer deltar på stiftelsesmøtene:
Molde IR: 5.november 19:00:
Ålesund IR: 13.november 18:30:
Fjord IR: 113.november 19:00:
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Sak 129/2018-2020 AFFA prosjektet/AFFA fondet
MRIK har de siste to årene vært involvert i prosjektet Aktiv Fritid For Alle
(AFFA), som er et samarbeidsprosjekt med de andre organisasjonene som
er lokalisert på Idrettssenteret. Prosjektet er finansiert av Møre og
Romsdal Fylkeskommune gjennom LIM prosjektet (Likeverd Inkludering
og Mangfold) og vi er nå i avslutningsfasen av del 1. Videreføring av
prosjektet er under utvikling og det jobbes bl.a med å etablere et
«ressurssenter» for frivilligheten i Møre og Romsdal.
Som et resultat av dette prosjektet er det opprettet et fond (AFFA fondet)
som skal gi økonomisk støtte til barn/unge som kommer fra
lavinntektsfamilier. Dette skal være en ubyråkratisk lavterskelordning
hvor trenere/lagledere o.l kan søke om støtte for utøverne som har behov.
Støtten kan gå til deltagelse på konkurranser/turneringer, innkjøp av
nødvendig utstyr, støtte til treningskontingenter etc. Som en start på
fondet har vi publisert i invitasjonen til bursdagsmottakelsen at i stedet
for en gave til MRIK på 100 jubileet kan det settes penger inn på fondet.
Flere av deltagerne har signalisert at de synes dette er en god ide og vil
sette inn penger.
Det er søkt Gjensidigestiftelsen om penger til fondet og det vil etter hvert
bli sendt ut en henvendelse til alle kommunene, stiftelser, private
sponsorer o.l om bidrag til fondet
Forslag til Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at
administrasjonen jobber videre med en videreføring av
prosjektet og AFFA fondet.
Sak 130/2018-2020 Plan for gjennomføring av kretstinget 2020
25.april arrangeres kretstinget for MRIK og det er behov for å vedta en
gjennomføringsplan for tinget. Planen ligger i styreportalen og vil bli
gjennomgått på møtet.
Forslag til Vedtak:
Styret vedtar den fremlagte gjennomføringsplanen og ber om at
administrasjonen setter i gang arbeidet med kretstinget 2020
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Sak 131/2018-2020 Klubbutvikling i MRIK
Som et prioritert område for MRIK har vi valgt å sette ekstra fokus på
klubbutvikling. Dette er en viktig sak for idrettskretsen og er godt mottatt
av de klubbene vi har besøkt. Det har vært gjennomført flere
planleggings/kompetansedager med klubbutviklerne våre og det er satt et
mål om at vi skal gjennomføre 10 klubbutviklingsprosesser i 2019. Det har
vært flere møter med klubber om temaet og noen utviklingsprosesser er
satt i gang.
En av utfordringene som dukker opp er forholdet til fotballforbundet sitt
klubbutviklingsprosjekt som går under navnet kvalitetsklubb. Det oppleves
som utfordrende at fotballgruppen i et fleridrettslag driver med
«klubbutvikling» uten at resten av laget er involvert. Vi bør vurdere om vi
skal utvikle/iverksette vår egen klubbutviklingsprosess med bl.a gradering
av nivåer for å gjøre dette mer attraktivt (les:øke statusen). Det ventes
fortsatt på at NIF skal utvikle Bedre klubb konseptet, men så langt er det
kun «dørnøkkelen» som er utviklet (bedre klubb sjekkliste for leder).
Forslag til Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen
iverksette arbeidet med å videreutvikle en
klubbutviklingsprosess for Møre og Romsdal.
Sak 132/2018-2020 Jubileumsgalla
Det nærmer seg idrettsgalla og det meste er nå planlagt og under
kontroll. Arrangementet er tatt godt imot og vi er meget fornøyd med
påmeldingene. Det er et kostbart arrangement som er planlagt og det ser
ut til at vi må bruke av egenkapitalen for å dekke opp «underskuddet» på
arrangementet. Størrelsen på underskuddet er pr dagens dato uklart, men
det vil bli presentert et oppdatert detaljbudsjett på styremøtet.
Forslag til Vedtak:
Styret tar statusorienteringen til etterretning.
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Orienteringssaker
O-sak 52/2018 - 2020 Paraidrett
17. oktober arrangerte vi Paraidrettskveld i Eidehallen i samarbeid med
studenter fra Høgskolen i Molde og DNT Romsdal. Parallelt med
utprøvingskvelden ble det holdt et foredrag om «tilrettelegging av aktivitet for
barn og unge med autisme, Tourette syndrom, ADHD og traumer.
Foredragsholder var Birgit Glimsdal og 46 deltakere var med.
Det planlegges en utprøvingsdag i Molde i begynnelsen av november og et
kveldskurs i Ørsta i midten av november.

O-sak 53/2018 – 2020 Deltagelse i fagteam
Som en del av moderniseringsprosjektet i NIF er vil det nå bli opprettet 6 forskjellige fagteam som
skal jobbe på tvers av alle idrettskretsene og NIF. MRIK har utnevnt følgende personer til de ulike
fagteamene:
Anlegg: Siri Ask Fredriksen
Idrettspolitisk påvirkningsarbeid: Roar Lervik
Bedre klubb/klubbutvikling: Vegard Rangseter
Idrettsrådsutvikling: Grete Opheim
Log og organisasjon: Geir Moholt
Barneidrett: Ellen C. Hammer
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