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Protokoll til styremøte
Møte nr:
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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
Seada Saldic
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SAKSLISTE:
VEDTAKSSAKER
SAK 148/2018-2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL 16/2018-2020
SAK 149/2018-2020 HABILITET
SAK 150/2018-2020 REPRESENTASJON
SAK 151/2018-2020 ORGANISASJONSSAK: MOLDE KARATEKLUBB
SAK 152/2018-2020 ORGANISASJONSSAK: SMØLA TAE KWON DO KLUBB
SAK 153/2018-2020 STYRETS FORSLAG TIL TINGET
SAK 154/2018-2020 VEDTA NY LOV FOR MRIK
SAK 155/2018-2020 ENDRINGER I NIF’S LOV FOR IL
SAK 156/2018-2020 OPPFØLGING AV IR VÅREN 2020
SAK 157/2018-2020 RETTSIKKERHETEN TIL ENKELTMEDLEMMER I NIF
SAK 158/2018-2020 ORIENTERING FRA UNGDOMSUTVALGET
SAK 159/2018-2020 KOMPETANSEARBEIDET VÅR 2020

ORIENTERINGSSAKER:
O-SAK 56/2018 – 2020 PROSJEKT «R»
O-SAK 57/2018 – 2020 GJENSIDIGESTIFTELSEN
O-SAK 58/2018 – 2020 UNDERSØKELSE OM TRYGGHET OG TRIVSEL I IDRETTSLAG
O-SAK 59/2018 – 2020 STUDENTER VED MRIK VÅR 2020

Vedtakssaker
Sak 148/2018-2020 Godkjenning av protokoll 16/2018-2020
Vedtak:
Protokoll nr. 16/2018-2020 godkjennes uten merknader.
Sak 149/2018-2020 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.
17/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 150/2018-2020 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:
• Kretsting Møre og Romsdal friidrettskrets 21. mars, Vestnes
Fjordhotell
• Årsting Møre og Romsdal skytterkrets 15. februar, Tribunebygget
Molde
• Årsmøte Molde idrettsråd 13. februar
• Karsten Warholm internasjonal 28. februar, Ulsteinvik
Vedtak:
• Følgende personer representerer MRIK:
• Kretsting Møre og Romsdal friidrettskrets 21. mars, Vestnes
Fjordhotell: Rune Skavnes
• Årsting Møre og Romsdal skytterkrets 15. februar,
Tribunebygget Molde:
• Årsmøte Molde idrettsråd 13. februar: Rune Skavnes
• Karsten Warholm internasjonal 28. februar, Ulsteinvik: Kåre
Sæter
Sak 151/2018-2020 Organisasjonssak: Molde karateklubb
Molde Karateklubb har i praksis opphørt. Vi har dialog med tidligere
styreleder som har meddelt at ett flertall av styret har trukket seg. Vi har
påtatt oss ansvaret for at klubben blir oppløst. Klubben er tatt under
administrasjon.
Vedtak:
Følgende personer oppnevnes til styret i Molde Karateklubb:
Leder: Bente Grudt
Nestleder: Rune Skavnes
Styremedlem: Rune Sjåholm
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Sak 152/2018-2020 Organisasjonssak: Smøla Tae Kwon Do
Klubb
Klubbens styre er ikke fungerende, da det kun er ett gjenværende
styremedlem. For å få kalt inn til årsmøte må dette gjøres av oss. Vi har
dialog med trener som har bedt oss om hjelp.
Vedtak:
I henhold til NIFs lov § 2-3 pkt. 2 kaller Møre og Romsdal
idrettskrets inn til ekstraordinært årsmøte i Smøla Tek Won Do
Klubb, torsdag 13. februar kl. 17:30. Administrasjonen
utarbeider innkalling og veileder på årsmøtet.
Sak 153/2018-2020 Styrets forslag til tinget
På forrige styremøte ble det besluttet at saken om ting forslag fra styret
ble utsatt til styremøtet i januar.
Vedtak:
Styret vil legge frem følgende saker for idrettskretstinget 2020:
• Kriteriene for fordeling av fylkestilskuddet til særidrettene i
Møre og Romsdal
• Det utarbeides nytt forslag til representasjon på
idrettskretstinget med mandatfordeling mellom idrettsråd
og særidretter på 50 – 50 og 60 – 60.
Sak 154/2018-2020 Vedta ny lov for MRIK
På idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer og disse er nå
implementert i lovnorm for idrettskretser. Forslag til ny lov ligger i
styreportalen.
Vedtak:
Styret vedtar Lov for Møre og Romsdal idrettskrets, datert
28.01.2020.
Sak 155/2018-2020 Endringer i NIF’s lov for IL
På idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer og disse er nå
implementert i lovnorm for idrettslag. Det vil bli gitt en gjennomgang av
de viktigste endringene på møtet.
Vedtak:
Styret tar endringer i lovnorm for idrettslag til orientering.
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Sak 156/2018-2020 Oppfølging av IR våren 2020
På idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer og disse er nå
implementert i lovnorm for idrettsråd. Det vil bli gitt en gjennomgang av
de viktigste endringene på møtet. Oversikt ligger i styreportalen.
I 2019 valgte styret å følge opp IR gjennom oppmøte på årsmøter som
hovedaktivitet. Det legges opp til en evaluering av oppfølgingen vi hadde i
2019 og det må legges en plan for hvordan IR skal følges opp i 2020.
Vedtak:
• Styret tar gjennomgang av lovnorm for idrettsråd til
orientering.
• Styret har diskutert den fremlagte planen for oppfølging av
idrettsråd for 2020, dette følges opp på møtet i februar.
Sak 157/2018-2020 Rettsikkerheten til enkeltmedlemmer i NIF
Administrasjonen i MRIK mottar mange henvendelser fra
enkeltmedlemmer i idrettslag i forbindelse med saker som disse opplever
som problematiske. Dette kan være saker knyttet til forholdet mellom
enkeltmedlemmer og styret i idrettslaget/særforbundet, uenighet om
beslutninger, opplevelsen av å bli mobbet/frosset ut av styret/IL, barn
som blir utsatt for vold/trakassering etc. Felles for disse sakene er at
personene opplever at de ikke har noen plass å henvende seg for å bli
hørt/få hjelp med sin sak. Ved henvendelse til særkrets/særforbund blir de
ofte sendt videre til idrettskrets og idrettskretsen vil i de fleste tilfeller
forholde seg til idrettslaget med råd og veiledning siden de er vårt
hovedansvarsområde. Selv om vi også gir råd til enkeltmedlemmer, er
forholdet til enkeltmedlemmer idrettslagets ansvar å håndtere. Som
enkeltperson er det ofte vanskelig å gå imot et styre, få samlet nok støtte
blant medlemmene til å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for
eventuelt å få saken inn til domsutvalget.
Det er pr i dag ingen nøytral instans som f.eks. et medlemsombud,
varslingsutvalg ell.lign. som på en nøytral og uavhengig måte kan
håndtere saker som kommer fra enkeltpersoner/medlemmer. Hvordan kan
vi som idrettskrets ivareta disse på en god måte slik at de blir hørt og
behandlet på en rettferdig måte. Er retningslinjene som finnes i dag gode
nok for å ivareta enkeltmedlemmers sak, og er ansvarsfordelingen mellom
NIF, særkrets, idrettskrets og idrettslag gode nok og klart definert?
Det legges opp til en diskusjon rundt problemstillingen for å lage en plan
for eventuelt videre arbeid med denne problemstillingen.
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Vedtak:
Styret ber om at administrasjonen jobbe videre med saken og
forberede en videre saksgang med formål å sende saken over til
idrettsforbundet for behandling.
Sak 158/2018-2020 Orientering fra Ungdomsutvalget
Det vil bli gitt en orientering om Ungdomsutvalget arbeid og planer for
2020
Vedtak:
Styret tar informasjonen om Ungdomsutvalget sitt arbeid og
planer for 2020 til orientering.
Sak 159/2018-2020 Kompetansearbeidet vår 2020
Det ble i Sak 19/2018-2020, styremøte nr 3 vedtatt å innføre utprøving
egenbetaling for deltagelse på kurs i 2019. Prøveåret er avsluttet og det
bør vurderes hvorvidt dette har gitt en effekt og innføre dette som en
permanent ordning. Målet var å øke den reelle deltagelsen på kurs ved at
færre av de som er påmeldt vil «la være» å møte opp hvis de har betalt
for kurset.
Vedtak:
Styret vedtar å innføre ordningen med egenbetaling for
kursdeltagelse som en permanent ordning med virkning fra
1.februar 2020.
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Orienteringssaker:
O-sak 56/2018 – 2020 Prosjekt «R»
Prosjektet ble unnfanget i forlengelsen av et utviklingsprosjekt som
Olympiatoppen hadde med Gjensidigestiftelsen sentralt fra 2017-19. I dialogen
om videreføring av prosjektet, ble det sendt inn søknader på vegne av hele
landet. De søkte til alle Gjensidiges regioner, fikk et tilslag og det var i Møre og
Romsdal. Prosjektet har som hovedmål å bedre rekrutteringen slik at flere synsog bevegelseshemmede innbyggere opplever fellesskap og idrettsglede gjennom
målrettet og varige idrettslige aktiviteter. Cato Zahl Pedersen har vært sentral i
søknadsprosessen og han og Yvette Hoel fra Olympiatoppen Midt Norge kommer
til Møre og Romsdal i begynnelsen av februar for et oppstartsmøte. Prosjektet
har fått et tilskudd på kr. 200.000 over to år.

O-sak 57/2018 – 2020 Gjensidigstiftelsen
Gjensidigestiftelsen har innvilget vår søknad om støtte til «Kontantkasser for
støtte til fritidsaktiviteter i Møre og Romsdal» med kr. 500.000,-. Målet er å få
med 10 kommuner i 2020 og vi er i gang med utlysningsprosessen. Midlene skal
brukes til å dekke utgifter til deltakelse i fritidsaktiviteter for de som ikke har råd
til å delta. Ordningen skal forvaltes av kommunene og det skal være enkelt og
ubyråkratisk å søke om midler.

O-sak 58/2018 – 2020 Undersøkelse om Trygghet og Trivsel i
idrettslag
MRIK er i gang med en undersøkelse der vi ønsker å kartlegge hvordan frivillige
lag og organisasjoner i fylket jobber med «trygge rammer». Gjennom å få økt
kunnskap om hvordan status er i vårt fylke, kan vi rette innsatsen vår mot de
som ønsker å gjøre noe i sin organisasjon i tiden fremover. Våre
samarbeidspartnere i dette arbeidet er: Kompetansesenter Rus Midt-Norge, NFF
Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre Fotballkrets, Møre og Romsdal Skikrets, Norsk
Friidrett Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Røde Kors, Møre og Romsdal
Musikkråd, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
Romsdal og Nordmøre Speiderkrets og Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre
og Romsdal. Vi har fått inn i overkant av 100 svar til nå og det vil bli skrevet en
rapport når kartlegginga er ferdig.

O-sak 59/2018 – 2020 Studenter ved MRIK vår 2020
Denne våren har vi to studenter fra Høgskolen i Molde i praksis hos oss i
idrettskretsen. Det er Marcus Dahlin Jørgensen som studerer Vernepleie på siste
året og Seada Saldic som studerer Sports Management på masternivå.
Praksisperiodene deres varer ut henholdsvis mars og april.
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Molde, tirsdag 28.januar 2020
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