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Innkalling til styremøte
Møte nr:
Møtested:
Møtedato:
Klokkeslett:

13 /2018-2020
Idrettssenteret
23.09.2019
17:00 – 20:00 (mat serveres fra kl 16:30)

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
X
X
X
X
X
X

Forfall

Merknad

X
X

Deltok fra 114/2018 2019

X
X
X
X
X
X
X
X
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SAKSLISTE:
VEDTAKSSAKER
SAK 109/2018-2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL 12 /2018-2020
SAK 110/2018-2020 HABILITET
SAK 111/2018-2020 REPRESENTASJON
SAK 112/2018-2020 MRIK IDRETTSPRIS 2019
SAK 113/2018-2020 JUBILEUMSGALLA
SAK 114/2018-2020 HØRING IDRETTENS SKAL
SAK 115/2018-2020 OPPFØLGING AV IDRETTSRÅDSKONFERANSEN
SAK 116/2018-2020 STRATEGISK ANLEGGSPLAN
SAK 117/2018-2020 OPPRETTELSE AV ET TOPPIDRETTSUTVALG FOR MØRE OG ROMSDAL
SAK 118/2018-2020 OVERFØRING AV DRIFTSANSVARET FOR IDRETTSSENTERET FRA
MRIK TIL TRIBUNEBYGGET AS
SAK 119/2018-2020 STYREMØTER TIL OG MED FEBRUAR 2020

ORIENTERINGSSAKER:
O-SAK 48 /2018 – 2020 PARAIDRETT, PLAN FOR HØSTEN 2019
O-SAK 49/2018 – 2020 UTENFORSKAP OG MANGLENDE DELTAKELSE I IDRETT:
O-SAK 50/2018 – 2020 ANLEGGSBEFARING SAMMEN MED NORGES FRIIDRETTSFORBUND
OG NORSK FRIIDRETT MØRE OG ROMSDAL
O-SAK 51/2018 – 2020 FORDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2019

Kåre startet møtet med å informere fra IK ledermøtet i Harstad 20. og 21.
september.

Vedtakssaker
Sak 109/2018-2020 Godkjenning av protokoll 12 /2018-2020
Vedtak:
Protokoll nr. 12/2018-2020 godkjennes uten merknader.

Sak 110/2018-2020 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.
13/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 111/2018-2020 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:
• 90 års jubileum IL Norodd (25. / 26. oktober)
• Norsk friidrett Møre og Romsdal 1. november
Vedtak:
Følgende personer representerer MRIK:
• 90 årsjubileum IL Norodd, 26.okt: Siv Birgit Nummedal
• 100 års jubileum Norsk Friidrett Møre og Romsdal, 1.nov:
Kåre Sæter
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Sak 112/2018-2020 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. Endelig avgjørelse vil bli tatt på styremøtet den
29.oktober.
Vedtak:
Styret tar planen for valg av vinner til etterretning og alle
styremedlemmene vil sende inn sin favoritt til administrasjonen.

Sak 113/2018-2020 Jubileumsgalla
Planene for idrettsgallaen er godt i gang og det vil bli gitt en orientering
om planer og budsjetter for kvelden.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 114/2018-2020 Høring Idrettens SKAL
Langtidsplanen for hele norsk idrett, «Idretten vil!» 2019-2023, ble
vedtatt på Idrettstinget på Lillehammer. I denne beskrives det fire
strategiske satsningsområder, som skal danne grunnlag for fire
strategiplaner kalt «Idretten skal!»
• Livslang idrett
• Bedre idrettslag
• Bedre toppidrett
• Flere og bedre idrettsanlegg (høring i organisasjonen er gjennomført og
ble vedtatt i idrettsstyrets møte 4. april 2019 og oppdatert etter
idrettstinget)
«Idretten vil!» er et retningsgivende felles planverk for hele norsk idrett.
«Idretten skal!» er mer målbart og etterprøvbart som underliggende
planverk for idretten. Denne strategiplanen skal legges som grunnlag for
MRIK sin egen handlings-/virksomhetsplan for neste tingperiode.
Idrettens SKAL er nå ute til høring og vi har frist til 25.september med å
komme med innspill. Det ønskes særlig innspill på konkrete
endringsforslag til målene og indikatorer for å sikre og måle
resultatoppnåelse. Høringsutkastet er vedlagt innkallingen og vil bli
gjennomgått på møtet.
Vedtak:
Styret ber administrasjonen utforme en endelig høringsuttalelse
for innsending.
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Sak 115/2018-2020 Oppfølging av idrettsrådskonferansen
I etterkant av Idrettsrådskonferansen ble det sendt ut en evaluering til
deltagerne. Svarene som ble registrert ligger i styreportalen.
Som et resultat av konferansen har også NIF tatt fatt i arbeidet med
Idrettsrådene og det foreslås at det skal arrangeres en Nasjonal
Idrettsrådskonferanse hvert fjerde år på Gardermoen. NIF vil dekke
deltagelse og reiser til disse konferansene. I perioden mellom nasjonale
idrettsrådskonferanser arrangerer Ik’ene minst 1 regional
idrettsrådskonferanse (primært ikke i samme år som det arrangeres
kretsting)
Vedtak:
Styret tar evalueringen til etterretning, og ber om det legges
frem en sak for oppfølging/utvikling av IR på styremøtet vårt i
November.

Sak 116/2018-2020 Strategisk anleggsplan
I sak 103/201-2020 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal
jobbe med en strategisk anleggsplan.
Det ble gitt i oppgave til administrasjonen å legge frem forslag til navn på
personer som skal sitte i utvalget. Følgende forslag foreslås:
Harald Vebenstad
MRIK (leder)
Bente Grudt
MRIK
Hans Roger Tømmervold
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Jens Arne Gjørsvik
Ålesund kommune
Ivar Øyen
Nesset idrettsråd
Ragnhild Elin Aas
Fræna idrettsråd
Siri Ask Fredriksen
MRIK (sekretær)
Vedtak:
Styret oppnevner de foreslåtte personer til å sitte i
arbeidsgruppen for utarbeidelse av en strategisk anleggsplan.
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Sak 117/2018-2020 Opprettelse av et Toppidrettsutvalg for Møre og Romsdal
I forbindelse med at vi har søkt Møre og Romsdal Fylkeskommune om
finansiering av en stilling knyttet til Olympiatoppen Midt-Norge så ble det
besluttet at Møreforsking skulle gjennomføre en undersøkelse av status i
MogR samt komme med forslag til løsning.
En av konklusjonene i rapporten er at toppidretten i MogR mangler et
koordinerende ledd som kan tenke helhet. Det er naturlig at MRIK tar
denne rollen og det foreslås derfor at det settes ned et toppidrettsutvalg
med ansvar på utvikling av toppidretten i fylket.
Det vil være viktig å få med seg sentrale aktører i dette arbeidet og
utvalget bør bestå av aktører fra videregående skoler, særidrettene,
idrettslag, universitet/høgskoler m.fl.
Rapporten fra Møreforsking finnes i portalen.
Vedtak:
Styret gir administrasjonen i oppgave å opprette et
Toppidrettsutvalg for Møre og Romsdal.

Sak 118/2018-2020 Overføring av driftsansvaret for Idrettssenteret fra MRIK
til Tribunebygget AS
Som en del av prosessen med å overføre idrettssenteret til det nye
aksjeselskapet vil en i første omgang overføre driften. Det er naturlig at
dette skjer ved årsskiftet siden driften og arbeidet skal tas ut av
idrettskretsen sine budsjetter og regnskaper.
Overføring av selve eierskapet vil skje når alle seksjonene er overtatt av
MRIK og bygget er seksjonert i en seksjon.
Vedtak:
- Styret vedtar at driften av Idrettssenteret overføres til
Tribunebygget Molde AS fra 01.01.2020
- Tribunebygget Molde AS gis fullmakt til å følge opp
eksisterende leieavtaler og til å inngå nye på vegne av
idrettskretsen som eier av Idrettssenteret
- Tribunebygget Molde AS overtar betalingsansvaret for alle
driftskostnader og forestår innkreving av alle leieinntekter,
fra/til Tribunebygget AS sin bankkonto.
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Sak 119/2018-2020 Styremøter til og med februar 2020
På grunn av jubileumsgalla mm så blir møtekalenderen endret. To dagers
møtet i november flyttes til januar/februar. Det blir styremøter på
følgende datoer før nyttår: 29. oktober og 20. november.
Vedtak:
Styret vedtar denne møteplanen.
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Orienteringssaker:
O-sak 48 /2018 – 2020 Paraidrett, plan for høsten 2019
Eide 17. oktober:
Seminar: Aktivitet for mennesker med skjulte funksjonsnedsettelser på Eide
ungdomsskole- foredragsholder Birgit Glimsdal.
Paraidrettskveld: Utprøving av ulike idretter i Eidehallen
Molde 4. november:
Paraidrettskveld: Utprøving av ulike idretter ved Molde folkehøgskole i samarbeid
med Turistforeningen
Ålesund (ikke bestemt dato):
Paraidrettskveld: Utprøving av ulike idretter
Volda:
Tilrettelagt paraidrett, kurs på dagtid for skolene
Tilrettelagt paraidrett, kurs på kveldstid for idretten

O-sak 49/2018 – 2020 Utenforskap og manglende deltakelse i idrett:
I slutten av august sendte vi inn en kronikk om Utenforskap og økonomiske og
sosiale barrierer for deltakelse i idrett, der vi utfordret lokalpolitikerne til å
opprette et kontaktpunkt for frivilligheten i hver kommune, samt at de setter av
en pott med penger der man på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om
midler for å få med de som faller utenfor. Kronikken
Som en oppfølger til dette har vi sendt inn en søknad om midler til Gjensidige
stiftelsen på kr. 500.000 pr år, (kr 1.500.000 på tre år). Dette er tenkt brukt
som stimuleringsmidler for å få opprettet disse kontantkassene i alle kommuner i
Møre og Romsdal, etter modell fra Telemark idrettskrets som jobber med det
samme. Les mer om deres kontingentkasser

O-sak 50/2018 – 2020 Anleggsbefaring sammen med Norges Friidrettsforbund
og Norsk Friidrett Møre og Romsdal
7. og 8. oktober kommer anleggsansvarlig til Norges Friidrettsforbund til Møre og
Romsdal, det skal da være anleggsbefaring primært på friidrettsanleggene på
Sunnmøre. Styret i Norsk Friidrett Møre og Romsdal vil og være med sammen
med Møre og Romsdal idrettskrets.

O-sak 51/2018 – 2020 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2019
Det er nå åpnet for å kunne gjennomføre fordeling av lokale aktivitetsmidler
(LAM) i idrettsrådene. For de kommunene som ikke har idrettsråd er fordelingen
gjort av Møre og Romsdal idrettskrets med denne fordelingsnøkkelen:
Fordelt pr aktiv rapportert gjennom samordna rapportering ( 2/3 ungdom og 1/3 barn)+
gruppetilskudd til fleiridrettslag på 1000 kr.

I tillegg har fem andre idrettsråd gjennomført fordelingen: Haram, Skodje,
Ålesund, Molde og Ulstein.
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Molde, mandag 23.09.2019
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