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Vedtakssaker:
Sak 85/2018-2020 Godkjenning av protokoll 10/2018-2020
Vedtak:
Protokoll nr. 10/2018-2020 godkjennes uten merknader.
Sak 86/2018-2020 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.
11/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.
Sak 87/2018-2020 Representasjon
MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og andre arrangementer.
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og
administrasjonen og følgende invitasjoner er kommet siden siste
styremøte:
• Ingen innkommet
Vedtak:
Ingen representerer MRIK da ingen invitasjoner er innkommet.
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Sak 88/2018-2020 Valgkamparbeid kommunevalg 2019
I forbindelse med valgkampen har NIF laget en verktøykasse til bruk i
idretten og fanesakene i årets valgkamp er:
1: FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG
2: FLERE I AKTIVITET
3: STØTT FRIVILLIGHET OG FELLESSKAP
Det er utarbeidet en plan og ulike verktøy som kan benyttes i
valgkamparbeidet og vi vil gi en presentasjon av disse på styremøtet.
Dokumentene ligger i styreportalen.
Vedtak:
- Styret i Møre og Romsdal idrettskrets har som mål å
gjennomføre idrettens dag i kommunestyret i minimum 10
kommuner neste driftsår, hvorav de nye kommunene
prioriteres.
- Det skal opprettes en skriftlig avtale mellom kommune og
idrettsråd i flest mulig kommuner.
- Materiell fra NIF videresendes idrettsrådene med
oppfordring om å bruke dette lokalt.
Sak 89/2018-2020 Evaluering av ungdomsutvalget
Til høsten vil det bli gjennomført valg av nye medlemmer i
ungdomsutvalget. MRIK hatt ungdomsutvalg i to år og det er naturlig at vi
evaluerer ordningen. Mandatet til idrettsrådet som ble vedtatt ved
opprettelsen av utvalget ligger i styreportalen.
Vedtak:
Styret støtter evalueringen fra ungdomsutvalget og setter ned et
utvalg som skal videreutvikle mandatet og forventningene til
ungdomsutvalget som velges på nytt til høsten.
Utvalget består av:
- Idun
- Siv Birgit
- Therese
- Ungdomsutvalget oppnevner en representant
- Vegard (sekretær)
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Sak 90/2018-2020 Evaluering av styrets arbeid
Styret er nå midt i perioden og det er naturlig å gjennomføre en
evaluering av styrets arbeid så langt i perioden.
Det vil bli sendt ut en lenke til et spørreskjema til som styremedlemmene
svarer på før styremøtet og denne vil bli brukt som forberedelser til
evalueringen.Det ble sendt ut en lenke til et spørreskjema til som
styremedlemmene svarer på før styremøtet og denne ble brukt som
forberedelser til evalueringen.
Vedtak:
Styret tar egenevalueringen til orientering.
Sak 91/2018-2020 Jubileumsarrangementene
Det ble på møtet gitt en orientering om planer og status på de ulike 100
års arrangementene.
Arrangementene som er under planlegging er:
- 100 årets idrettsutøver
- Ungdomskonferanse
- Idrettsrådskonferanse
- Idrettsgalla MogR
Vedtak:
Styret tar orienteringen om 100 års feiringen til etterretning.
Sak 92/2018-2020 Utvikling av idrettsråd
2019 er for MRIK definert som «idrettsrådenes år» og styret har besluttet
at dette året skal vi gi idrettsrådene spesielt fokus. Halve året er gått og
vi må ta en vurdering om tiltakene vi har iverksatt har gitt ønsket effekt
på idrettsrådene. Er idrettsrådene våre blitt bedre og har det blitt mer
fokus på idrettspolitikk i de ulike kommunene.
Det vil også bli gitt en presentasjon av en nasjonal
idrettsrådsundersøkelse samt en undersøkelse som Nye Ålesund IR har
gjort mot sine klubber for å se om det er noe lærdom som kan trekkes ut
av disse to undersøkelsene.
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.
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Sak 93/2018-2020 Økonomisk støtte til IR for deltagelse på
Nasjonal idrettsrådskonferanse
I forbindelse med deltagelse på idrettsrådskonferanser har det vært
tradisjon for å gi økonomisk støtte til idrettsrådene for deltagelse på
idrettsrådskonferanser. Hvis MRIK skal gi slik støtte i år så må dette
legges inn i revidert budsjett.
Vedtak:
Styret besluttet at det dekkes deltakelse for én person fra hvert
idrettsråd på den nasjonale idrettsrådskonferansen
Sak 94/2018-2020 Regnskapsrapport
Vedlagt innkallingen er regnskapsrapport pr 31.mai 2019. Vi har nå tatt i
bruk et nytt regnskapsprogram og dette er mye bedre på rapportsiden
enn det forrige systemet. Økonomien er så langt iht. til budsjettene, men
merk at Fylkestilskuddet og Husleieinntekter første halvår ikke er kommet
med på regnskaper pr 31.mai.til budsjettene, men merk at
Fylkestilskuddet og Husleieinntekter første halvår ikke er kommet med på
regnskaper pr 31.mai (totalt 2 600 000).
De fleste inntektene er ført på avd 07 Administrasjon og ledelse og 08
Drift av bygg, derfor er mye «røde tall» på de andre avdelingene.
Vedtak:
Styret tar regnskapet pr 31.mai til etterretning.
Sak 95/ 2018-2020 Fylkeskommunale aktivitetsmidler – ny
praksis
Som vedtatt i sak 82 /2018-2020 har vi sett behov for en forenkling av
håndteringen av de fylkesvise aktivitetsmidlene. Det er i dag mye arbeid
for både særkretsene/forbundene og oss i MRIK når det skal søkes og
deretter behandles og fordeles/utbetales tre ganger i løpet av et år.
Vedlagt finnes forslag til nye retningslinjer og den største endringer er at
det foreslås en ordning der det ikke er nødvendig søke, men at det
rapporteres om gjennomførte tiltak senest 1.desember, med utbetaling av
midler senest 31.desember.
Forslag til nye retningslinjer ligger vedlagt.
Vedtak:
Styret i MRIK vedtar de nye retningslinjene for tildeling av
aktivitetsmidler og ber administrasjonen iverksette disse
gjennom informasjon til særkretsene/særforbundene.
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Sak 96/2018-2020 Styremøter høsten 2019
Møtekalenderen for høsten 2019 ble satt.
Forslag til Vedtak:
• 26.august (høringsfrist «Idretten skal» er
1.sept)26.august (grunnet høringsfrist «Idretten skal» er
1.sept)
• 23.september
• Oktober møtet bestemmes på et senere tidspunkt
• 22 og 23.November (NB! Todagers med overnatting)
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Orienteringssaker:
O-sak 37/2018-2020 Vellykkede temakvelder om kosthold og søvn
Temakveldene i mai ble gjennomført med stor suksess for over 300 deltakere i
Molde og Stranda.
MRIK har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne om at tema som dette er
relevant og nyttig. Deltakerne var utøvere fra ulike idretter, trenere, ledere,
foreldre og andre interesserte.
O-sak 38/2018-2020 Årsrapport God Helse partnerskapet 2018
MRIK har et utvidet partnerskap om folkehelse med Møre og Romsdal
Fylkeskommune og i mai kom årsrapporten for 2018.
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheiter/AArsrapport-God-Helsepartnarskapet-2018
O-sak 39/2018-2020 Idrettsmerket 2018
I 2018 var det 112 personer i fylket som tok Idrettsmerket for voksne. Det er
samme antall som for 2017 og det er gledelig å se at flere av deltakerne tar
merket for første gang. MRIK sender ut bronse, gull og sølvmerker til deltakerne,
samt utmerkelser for 40, 50, 60 og 70 år. De øvrige merkene må den enkelte
deltaker eller klubb bestille og dekke selv.
O-sak 40/2018-2020 Verdens aktivitetsdag
Fredag 10.mai markeres Verdens Aktivitetsdag og MRIK var med og markerte
dagen i Molde. Arrangementet foregikk på Romsdals museet med stor aktivitet
for barnehager, skoler, eldresenter, sykehjem og andre. Lokale idrettslag var
med og deltakerne fikk prøve rulleski, boksing, orientering og boccia. I tillegg var
det mulighet for å prøve andre aktiviteter som hoppetau, hinderløype, natursti,
klatre og taupark, «Hjertemarsj», Stikk Ut tur, hinderløype med rullestol og
rullatorstafett. Mellom 800-1000 deltakere var innom og premien for deltakelse
på aktivitetene var vaffel fra vår egen Vaffelkarusell og hjembakst fra en
elevbedrift ved Tøndergård skole. Dagen ble avsluttet med at Ragnhild Mowinckel
kom og hoppet tau sammen med elevene. I 2020 ønsker vi å markere dagen
med tilsvarende arrangement i Kristiansund og Ålesund.
Våre medarrangører var: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Friluftsrådet
Nordmøre og Romsdal, Romsdal Turistforening, Møre og Romsdal Skikrets, Norsk
friidrett Møre og Romsdal, Norges Handikapforbund Nord vest, Moldekameratene
bokseklubb, Molde og Omegn idrettsforening, Bolsøy Helselag, Høgskolen i
Molde, Sportsklubben Træff, DnU og Frisklivssentralen i Molde kommune.
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O-sak 41/2018-2020 Fordeling av spillemidler til anlegg 2019
Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler 85 millioner i spillemidler til
idrettsanlegg i 2019. Dette er over fire millioner mer enn i 2018. Saken blir
behandlet i kultur- og folkehelseutvalget 12. juni. 113 søknader er foreslått å
skulle få spillemidler i år. Selv om potten til fordeling er større enn noen gang
øker fortsatt etterslepet i vårt fylke. Forslaget til fordeling kan leses her:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheiter/85-millionar-tilidrettsanlegg-i-Moere-og-Romsdal
O-sak 42/2018-2020 Jenteløftet i fotball
Undersøkelsen «Deltakelse i fritidsaktivitet blant ungdom i Møre og Romsdal» er
nå ferdigstilt. Den er en del av prosjektet «Jenteløftet i fotballen i Møre og
Romsdal 2018 – 2020». Rapporten fra undersøkelsen og status i prosjektet kan
leses her: https://einnsyn.mrfylke.no/motedag/index/2658
O-sak 43/2018-2020 Klubbesøk
Klubbveilederne i idrettskretsen har denne våren vært på flere klubbesøk hvor de
møter fleridrettslagene på deres styremøter for en uformell prat med informasjon
om idrettskretsen; hvem vi er og hva vi kan hjelpe idrettslaget med. Klubbesøket
tar ca. 30 minutter og er blitt godt tatt imot.
O-sak 44/2018-2020 Studenter
Skolesemesteret er over og dermed er alle studentene fra Høgskolen i Molde
ferdig med sin praksis hos oss dette studieåret. Det forventes 4
sykepleierstudenter i praksis denne høsten.

O-sak 45/2018-2020 Årsmøter i idrettsråd

Fristen for å avholde årsmøte i idrettsrådene nærmer seg. Vi har pr. 11.06 fått
dato på alle årsmøter, men mangler innkalling fra et idrettsråd. Idrettsråd som
ikke har sendt inn innkalling eller som ikke har kalt inn til årsmøte innen fristen
30.05 har alle blitt tatt kontakt med. Vi har fått inn protokoll fra en del
idrettsråd, og de vi mangler fra vil bli fulgt opp utover sommeren. I år ble det
satt en frist på en måned etter årsmøtedato til å sende inn / laste inni SA signert
protokoll. Det er fortsatt en del som ikke overholder fristen for dette. Disse
følges opp. Nyvalgte ledere får alle tilsendt e-post med nyttig informasjon.
Administrasjonen følger også opp om alle idrettsråd oppdaterer styrene i SA.
Dette skjer ved gjennomgang av protokoll vi får tilsendt. Viser for øvrig til
oppdatert oversikt som du finner i Styreportalen.
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Molde, onsdag 12. juni 2019
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