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PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     06/2018-2020 

MØTESTED:   Scandic Seilet, Molde 
MØTEDATO:    23-24.november 2018   

KLOKKESLETT:  Fredag: 17:00- lørdag 14:00  
      

     
 

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE 

Tlf: +47 992 70 638 
www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/  

 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter  X   

Bente Grudt X    

Rune Skavnes X   

Mikael Skodjereite X   

Bente Aure Myrstad    X  

Siv Birgit Nummedal X  Kom til sak 44/ 2018 – 2020 

Einar Warholm X     

Idun Eide Stavseng X   

Harald Vebenstad X    

Therese Viken    X  

Siri Ask Fredriksen X  Adm 

Geir Moholt X  Adm 

Ellen C. Hammer    X Adm 

Vegard Rangsæter X  Adm 

Grete Opheim X  Adm 

Roar Lervik X  Adm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/
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I: Vedtakssaker: 
 

 

 

Sak 42/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 5/2018 – 2020 
  

 
 

 

Vedtak:  
 

Protokoll nr. 5/2018 – 2020 godkjennes uten merknader  
 

  
Sak 43/2018-2020  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 
6/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.  

 

 

Sak 44/2018 – 2020 Oppfølging av idrettsråd 2019 

MRIK har i 2018 gjennomført oppfølging av idrettsrådene etter samme mal 
som ble vedtatt av styret i 2017 hvor vi bla. ikke har deltatt fast på 

årsmøtene til idrettsrådene. Fokus har vært ledermøter på våren (i år hvor 
det ikke er kretsting) og sonemøter på høsten. I tillegg har vi deltatt på IR 
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møter (styremøter eller årsmøter) der det har vært ønskelig fra IR at vi har 

deltatt.  

Denne ordningen har gitt oss en bedre dialog med IR og forespørslene fra IR 

om hjelp har økt etter at vi gikk over til denne modellen.  
 

Siden sist styremøte er det gjennomført en spørreundersøkelse hos 
idrettsrådene og resultatene av denne vil bli presentert på styremøte. 

 
Fadderansvar for styremedlemmene ligger vedlagt innkallingen 

 

 

Vedtak: 
 

1. Styret vedtar at vi fortsetter med sonemøter, og at de som har 

fadderansvar tar kontakt med sine idrettsråd og tilbyr at de kan 
delta på årsmøtet 

2. Vedlagt fadderordning vedtas 
 

 

Sak 45/2018 – 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: 

 

 
Vedtak:  

 
Ørskog IL – 100 års jubileum – 24.nov: Mikal Skodjereite 

Giske IR – idrettens dag i kommunestyret – 13. desember: Einar Warholm og 
Roar Lervik  

 

 
Sak 46/2018 – Budsjettkriterier 2019 

Før budsjettarbeidet settes i gang så godkjenner styret kriteriene som legger 

rammer og føringer for budsjettarbeidet. Når budsjettkriteriene er vedtatt 
setter administrasjonen i gang arbeidet med å utarbeide et mer detaljert 

budsjett. 

Budsjettkriteriene er vedlagt innkallingen  

 

 

Vedtak: 
 

Styret vedtar budsjettkriteriene og ber administrasjonen iverksette 
utarbeidelsen av et detaljert budsjett for 2019. 
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Sak 47/2018 – MRIK 100 år 
 

Jubileumskomiteen orienterer om fremdrift og planer for jubileumsåret. 
 

 
Vedtak: 

 
Styret tar orienteringen fra jubileumskomiteen til etterretning 

 

 
Sak 48/2018 – 2020 Organisasjonsområdet i MRIK 

Det vil bli gitt en gjennomgang av organisasjonsoppgavene som ligger 

til idrettskretsen. Vi vil vise eksempler på oppgaver som gjennomføres 
her mot idrettsråd og idrettslag.  

 

 

Vedtak: 
 

Styret tar orienteringen til etterretning 

 

 

Sak 49/2018 – 2020 Kandidater til valg 

Idrettstinget 2019 holdes på Lillehammer den 24-26 mai 2019. Valgkomiteen 

ber om innspill til kandidater til Idrettsstyret samt lovbestemte komiteer og 
utvalg til Idrettstinget. Det skal foreslås kandidater til følgende organer: a) 

Idrettsstyret b) Kontrollkomite c) Lovutvalg d) Domsutvalg e) Appellutvalg f) 

Valgkomite  

Alle personer som blir foreslått til valgkomiteen må ha sagt seg villig før de 

foreslås.  

Styret i MRIK foreslo på forrige styremøte følgende personer til valg:  

* Kåre Sæter (IL Valder) til idrettsstyret.  

* Marco Elsafadi (Møhlenpris idrettslag) til idrettsstyret.  

* Sven Mollekleiv (Vålerenga Fotball) til idrettsstyret. 

* Ivar Sølberg (Ålesund Roklubb) til gjenvalg i domsutvalget 
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Vedtak: 

 
Styret innstiller følgende kandidater til NIF’s valgkomite: 

 
Sven Mollekleiv (Vålerenga Fotball), president 

Marco Elsafadi (Møhlenpris idrettslag), idrettsstyret 
Idun Eide Stavseng (Liabygda IL), idrettsstyret 

Kåre Sæter (IL Valder), idrettsstyret 

Ivar Sølberg (Ålesund Roklubb), idrettsstyret 
 

 
Sak 50/2018 – 2020 Høring på ny anleggspolitikk i NIF 

 
Anlegg er et viktig satsingsområde i Norsk idrett. For å kunne drive idrett må 

man ha anlegg. Mangelen på idrettsanlegg er den største begrensningen for 
deltakelse i idrett og fysisk aktivitet blant barn og ungdom. Det er sendt ut 

på høring et forslag til ny anleggspolitikk der målet er et anleggsløft for store 

og kostnadskrevende anlegg, anlegg for nye og små idretter og å oppnå en 
større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge ved å utvikle en sterk 

anleggsfaglig kompetanse og strategier og planer i hele organisasjonen.  
 

Forslaget som er ute på høring legger fram hva idretten og dens 
organisasjonsledd har ansvaret for, men også hva staten bør gjøre for å 

oppnå en god anleggsutvikling i hele landet.  
 

Høringsdokumentet kan leses i sin helhet her. All informasjon om 
idrettsanlegg som ligger på idrettsforbundet sin hjemmeside ligger her. 

Høringsdokumentet vil bli presentert og diskutert på styremøtet. 
 

Spørsmålene som vi må stille er om det som ligger i høringen løser 
anleggsutfordringer i Møre og Romsdal og om det er andre momenter som 

det er viktig å legge til i dokumentet. Frist for høringen er 17. desember.  

 

 

Vedtak: 
 

Det utarbeides et svar på høringen i samspill med anleggsrådet til 
Møre og Romsdal idrettskrets. Dette skal godkjennes av styret i MRIK 

før det sendes inn.  
 

 

 
Sak 51/2018 – 2020 Modernisering av norsk idrett - høring 

 
Det har siden sist styremøte vært gjennomført følgende høringsaktiviteter: 

 
1) Møter med de tre regionrådene hvor målet er å få til en uttalelse fra 

disse slik at alle kommunene i Møre og Romsdal er hørt. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/1nyheter/sofie/horing-ny-anleggspolitikk.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/
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2) Det er gjennomført et møte med fylkeskommunen for å klargjøre 

spørsmål de har til høringsforslaget. 
 

3) Det er gjennomført to høringsmøter med til sammen 30 deltagere fra 
idrettsråd og idrettslag. 

 
4) Det er sendt ut en spørreundersøkelse og når denne saken skrives så 

har 140 personer svart på undersøkelsen.  

 
Høringsuttalelsen fra MRIK vil bli skrevet når høringsuttalelsene er kommet 

inn (frist 20.november) og denne vil bli oversendt til styret før styremøtet. 
Pga korte tidsfrister vil den ikke bli sendt ut i lang tid før møtet, men det vil 

bli en grundig gjennomgang av høringsutkastet på styremøtet.    
 

 
 

Vedtak: 

 
Styret vedtar det fremlagte høringsutkastet med de innspill som kom 

under møtet, og stiller seg bak uttalelsen  
 

 
Sak 52/2018 – 2020 Møteplan våren 2019 

 
Forslag: 

Tirsdag 22. januar 
Tirsdag 19. februar 

Tirsdag 2. april 

Tirsdag 21. mai 
Torsdag 13. juni 

 
Vedtak: 

Styret vedtar framlagt møteplan for våren 2019 
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II: SAKER TIL ORIENTERING: 
 

O-sak 17/2018 -2020 «Paraidrettskveld 

5. november arrangerte MRIK paraidrettskveld på Molde Folkehøgskole for mennesker 

med funksjonsnedsettelse. Arrangementet var i samarbeid med Molde og Romsdals 

Turistforening, NFU og Høgskolen i Molde. Mellom 70 og 80 deltakere og ledsagere fikk 

prøve ut ulike idretter i regi av lokale idrettslag. De som var med var Molde FK, 

Sportsklubben Træff, Molde Rytterklubb og Molde svømme og livredningsklubb. Det 

ble laget en film fra kvelden som er publisert på Youtube. 

 

O-sak 18/2018- 2020 Den gylne spaserstokk  

Det er fortsatt stor aktivitet i lokale helselag og pensjonistforeninger og lokalbankene 

er god sponsor for ordningen. MRIK har det utstyrsmessige ansvaret og vi sender ut 

merker, stokker, gå-staver og gå-kort på bestilling. I løpet av 2018 er det sendt ut i 

overkant av 100 stokker og gå-staver, over 200 gå-kort og 680 ulike merker.  

 

O-sak 19/2018-2020 God Helse Partnerskapet evalueres 

Møreforskning gjennomfører i disse dager en evaluering av God Helse Partnerskapet i 

Møre og Romsdal. Dette er et partnerskap for folkehelse mellom Møre og Romsdal 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, kommuner og andre 

samarbeidspartnere, som MRIK og Friluftsrådene. Vi er invitert til å svare på hva som 

fungerer og hva som er utfordringer i folkehelse- og partnerskapsarbeidet hos oss, 

samt at vi kan peke på muligheter og hvilken retning vi anbefaler for God Helse 

partnerskapet fremover. Vi kommer til å takke ja til å delta i forskningsprosjektet, som 

avsluttes i desember 2018. 

 

 
 

 
 
. 
 

  
 

 
Molde torsdag 29. november 2018 

  

Kåre Sæter /s/  Kåre Sæter /s/        Roar Lervik /s/ 
leder            org.sjef                                 


