
Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE 
Tlf. + 47 992 70 638 

www.mrik.no  
 

 

Protokoll til styremøte 
Møte nr:   19 /2018-2020 

Møtested:  Idrettssenteret 
Møtedato:  10.03.2020  

Klokkeslett: 17:00 – 20:00 (mat serveres fra kl 16:30) 
 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter X   

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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SAKSLISTE: 

VEDTAKSSAKER 

SAK 173/2018-2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL 18/2018-2020 

SAK 174/2018-2020 HABILITET 

SAK 175/2018-2020 REPRESENTASJON 

SAK 176/2018-2020 GODKJENNING AV DIRIGENTER TIL IDRETTSKRETSTINGET 

2020 

SAK 177/2018-2020 RAPPORT FOR MRIK OG ISF MØRE OG ROMSDAL 2018 OG 

2019 

SAK 178/2018-2020 ENDRING AV FYLKESTILSKUDDET 

SAK 179/2018-2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2020-2024 

SAK 180/2018-2020 GJENNOMFØRING AV TINGET 

SAK 181/2018-2020 STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITE 

ORIENTERINGSSAKER: 

O-SAK 65/2018 – 2020 KONTANTKASSA.NO 
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Vedtakssaker 

Sak 173/2018-2020 Godkjenning av protokoll 18/2018-2020 

 

Vedtak: 
Protokoll nr. 18/2018-2020 godkjennes uten merknader. 

 

Sak 174/2018-2020 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: 
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr. 

19/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.   

 

Sak 175/2018-2020 Representasjon 

 
MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileums-

arrangementer og andre arrangementer.  
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og 

administrasjonen. Følgende invitasjoner er kommet siden siste styremøte:  
• IK ledermøte, Gardermoen 8.mai 

 

Vedtak: 

Følgende personer representerer MRIK:  

• Idrettens dag i kommunestyret Ålesund 7. mai: Kåre Sæter 

og Siri Ask Fredriksen 

• Årsmøte Averøy idrettsråd 17. mars: Geir Moholt 

• Årsmøte Ulstein idrettsråd 25. mars: Kåre Sæter 

• IK ledermøte 8. mai: Kåre Sæter 
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Sak 176/2018-2020 Forslag på dirigenter til idrettskretstinget 
2020 

Styret skal foreslå dirigenter til tinget. 

 

Vedtak:  

Styret foreslår Ragnhild Sophie Berthiniussen og Bjørn Ivar 
Rødal til dirigenter på idrettskretstinget 2020. 

 

Sak 177/2018-2020 Rapport for MRIK og ISF Møre og Romsdal 

2018 og 2019 

Som et tillegg til årsberetningen for 2018 og 2019 blir det utarbeidet en 
rapport som viser en mer detaljert oversikt over aktiviteten i 

idrettskretsen de to siste årene. Rapporten vil bli ettersendt og behandlet 
på møtet. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar Rapport fra MRIK 2018 og 2019. 

 

Sak 178/2018-2020 Endring av fylkestilskuddet 

I styremøte nr. 18 sak 171/ 2018 -2020 ble endringer i fylkestilskuddet 
diskutert, og et endelig forslag til nye retningslinjer er utarbeidet. 

Forslaget ligger vedlagt innkallingen. Retningslinjene har som formål å 
forenkle  

 

Forslag til fordelingsmodell er som følger: 

1. Administrasjonstilskudd basert på en matematisk modell med utgangspunkt i antall aktive 

idrettslag i aktuell særkrets/region og idrettsråd. (30 % kr. 175 050.-) 

2. Aktivitetstilskudd basert på en matematisk modell med utgangspunkt i antall aktive idrettslag 

i aktuell særkrets/region. (70 % kr. 408 450.-) 

Vedtak: 
Styret vedtar forslag til nye retningslinjene for fylkestilskuddet 

og legger frem for vedtak på idrettskretstinget 2020. 
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Sak 179/2018-2020 Handlingsplan for 2020-2024 

Det er utarbeidet et forslag til handlingsplan for perioden 2020-2024. 

«Idretten i Møre og Romsdal Vil og Skal» Denne planen skal sette 

retning for prioriteringer i perioden og bygger på nasjonale og 
fylkeskommunale planverk. 

 
 

Vedtak: 
Styret vedtar den fremlagte handlingsplanen og legger denne 

frem for tinget for endelig godkjenning. 
 

Sak 180/2018-2020 Gjennomføring av tinget 

Vedlagt innkallingen følger et forslag til detaljert gjennomføringsplan for 

tinget med forslag til hvem som skal lede gjennomgangen/presentasjonen 
til de ulike sakene. 

 

Vedtak: 

Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 

Sak 181/2018-2020 Styrets innstilling til ny valgkomite 

Styret i MRIK skal innstille medlemmer til valgkomite for perioden 2020-

2022 
 

Forslag: 
Leder: Rune Sjåholm 

Medlem: Britt Engvig Hjelle 
Medlem: Øystein Tvedt 

Vara: Idun Eide Stavseng 
 

Vedtak: 

Styret innstiller følgende personer til valgkomiteen for perioden 
2020-2022: 

Leder: Rune Sjåholm 

Medlem: Britt Engvig Hjelle 

Medlem: Øystein Tvedt 

Vara: Idun Eide Stavseng 
 

Innstillingen legges frem for tinget. 
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Orienteringssaker: 

 

O-sak 65/2018 – 2020 Kontantkassa.no 

Det er sendt ut invitasjon til alle fylkets kommuner om å innføre kontantkasse i egen kommune. Vi 

har opprettet websiden www.kontantkassa.no og www.kontantkassamr.no med nødvendig 

informasjon for kommunene. Etterhvert som kommunene tiltrer ordningen vil det bli lagt inne en 

direkte link i portalen til kommunens søknadsskjema slik at det skal bli lett å finne frem for de som 

ønsker å søke. 

Det er opp til den enkelte kommune hvordan de vil organisere tilskuddsordningen 
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http://www.kontantkassamr.no/
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Molde, onsdag 10. mars 2020 

 

 

 


