Møre og Romsdal idrettskrets
Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE
Tlf. + 47 992 70 638
www.mrik.no

Innkalling til styremøte
Møte nr:
Møtested:

21 /2018-2020

Møtedato:
Klokkeslett:

21.04.2020
18:00 – 19:00

Microsoft Teams-møte

Navn
Kåre Sæter
Bente Grudt
Rune Skavnes
Mikal Skodjereite
Bente Aure Myrstad
Siv Birgit Nummedal
Einar Warholm
Idun Eide Stavseng
Harald Vebenstad
Therese Viken
Roar Lervik
Siri Ask Fredriksen
Geir H. Moholt
Ellen C. Hammer
Vegard Rangsæter
Grete Opheim

Tilstede

Forfall

Merknad

Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm

Møre og Romsdal idrettskrets
Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE
Tlf. + 47 992 70 638
www.mrik.no

SAKSLISTE:
VEDTAKSSAKER
SAK 184/2018-2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL 20/2018-2020
SAK 185/2018-2020 HABILITET
SAK 186/2018-2020 GJENNOMFØRING AV DIGITALT IDRETTSKRETSTING
2020

Vedtakssaker
Sak 184/2018-2020 Godkjenning av protokoll 20/2018-2020
Forslag til Vedtak:
Protokoll nr. 20/2018-2020 godkjennes uten merknader.
Sak 185/2018-2020 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.
21/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.
Sak 186/2018-2020 Gjennomføring av digitalt idrettskretsting
2020
Med henvisning til sak 183/2018-2020 hvor det ble besluttet å
utsette idrettskretstinget 2020, vil vi forsøke å kjøre tinget digitalt
via TEAMS. Siden vi går aktivt ut og anbefaler at IL og IR kan kjøre
årsmøtene digitalt, så ønsker vi å gå foran med et godt eksempel og
arrangere vårt eget ting digitalt. Dette vil også gjøre det mulig å få
gjennomført tinget før sommeren, noe som er en fordel med tanke
på godkjenning av f.eks regnskap samt valg til nytt styre.
Vi har i løpet av den siste måneden opparbeidet oss gode erfaringer
med bruk av TEAMS til store møter og vi forventer at det skal gå
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greit å få gjennomført også vårt ting digitalt. Vi vil også legge opp til
muligheter for hemmelig valg/avstemming.
Det er avklart med de foreslåtte dirigentene at de er villig til å lede
oss gjennom tinget digitalt.

Forslag til Vedtak:
Idrettskretstinget 2020 vil bli gjennomført som et digitalt ting
den 27.mai klokken 18:00

Molde onsdag 15.april 2020

Kåre Sæter
Styreleder

Roar Lervik
Organisasjonssjef
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