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Protokoll 
Møte nr:   14 /2018-2020 
Møtested:  Skypemøte 

Møtedato:  23.10.2019  
Klokkeslett: 15:00 – 15:40  

 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter  X Sa seg 

innhabil 

Bente Grudt X   

Rune Skavnes X   

Mikal Skodjereite  X  

Bente Aure Myrstad X   

Siv Birgit Nummedal  X  

Einar Warholm X   

Idun Eide Stavseng X   

Harald Vebenstad X   

Therese Viken  X  

Roar Lervik  X Adm 

Siri Ask Fredriksen X  Adm 

Geir H. Moholt  X Adm 

Ellen C. Hammer  X Adm 

Vegard Rangsæter  X Adm 

Grete Opheim  X Adm 
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Vedtakssaker 

Sak 120/2018-2020 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  

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i de nominerte sa styreleder Kåre Sæter seg 
inhabil og deltok ikke på møtet.  

 

Sak 121/2018-2020 MRIK idrettspris 2019 
 

Det er kommet inn 22 nominasjoner til MRIK’s idrettspris. Listen over de 
nominerte finnes i styreportalen og styremedlemmene bes nominere en av 

kandidatene hver og sende inn navnet til administrasjonen (ved Siri) 
senest 14.oktober. Etter dette var det 7 personer igjen blant de 

nominerte. For å ha mulighet til å få prisvinneren til 100 års markeringen 

vår ble det gjennomført skypemøte for å avgjøre hvem som skal tildeles 
prisen for 2019. Liste over de 7 i finalen, samt innhentet informasjon ble 

sendt til styret. 
 

Vedtak: 
MRIK sin idrettspris for 2019 tildeles hemmeligholdt. Innstillingen 

var enstemmig og vinneren vil bli publisert på MRIk sin idrettsgalla 

den 2.november.  
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Molde, onsdag 23.10.2019 

 

 

 

 


