
More og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE 
Tlf. + 47 992 70 638 
www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/ 

PROTOKOLL til styremote 

Mote nr: 
MOtested: 
Motedato: 
Klokkeslett: 

10 /2018-2020 
Idrettssenteret 
21.mai 2019 
16:30 — 20:00 

NORGES 
IDRETESFORBUND 

099 

Navn Tilstede Forfall Merknad 
Kgre Saater X 
Bente Grudt X 
Rune Skavnes X 
Mikal Skodjereite X 
Bente Aure Myrstad X 
Siv Birgit Nummedal X 
Einar Warholm x 
Idun Eide Stayseng x 
Harald Vebenstad x 
Therese Viken X 
Siri Ask Fredriksen X Adm 
Geir H. Moholt X Adm 
Ellen C. Hammer X Adm 
Vegard Rangs ter X Adm 
Grete Opheim X Adm 
Roar Lervik X Adm 



Sakliste: 
Sak 78/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 9 2018-2020 
Sak 79/2018-2020 Habilitet 
Sak 80/2018-2020 Representasjon 
Sak 81/2018-2020 Oppnevnelse av valgkomiteer og Interimstyrer til 

de nye idrettsrgdene 
Sak 82/2018-2020 Aktivitetsmidler 2019 - utsettelse av soknadsfrist 
Sak 83/2018-2020 Gjennomgang av tingsaker til Tinget 2019 
Sak 84/2018 - 2020 Oppnevnelse av ny delegat til idrettstinget 2019 

0-saker 

VEDTAKSSAKER:

Sak 78/2018-2020 

33- 36/2018-2020 

GODIOENNING AV PROTOKOLL NR. 9/2018-
2020 

VEDTAK: 
Protokoll nr 9/2018-2020 godkjennes uten merknader 

Sak 79/2018-2020 HABILITET 

Habilitet er regulert i NIFs lov § 2-8 og handler primaert om behandling av 
enkeitsaker. Formglet med bestemmelsen era sikre at 
personlige/utenforliggende interesser ikke spiller inn ved den enkelte 
avgjorelse og skape tillit til at idrettsforvaltningen er objektiv og upartisk» 

Relevante problemstillinger: 
• En person kan vi re inhabil selv om det ikke er noe konkret 

grunnlag fora anta at han eller hun vil legge vekt pg usaklige 
hensyn 

• Det er uten betydning om medlemmet selv anser seg fora v re 
fullt ut i stand til g treffe en objektiv og balansert avgjorelse 

Formglet med bestemmelsen og forvaltningen av den era skape tillit utad. 
§ 2-8 omhandler enkeitsaker, og vurdering i forhold til habilitet tas opp pg 
hvert styremote. 

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 inneb rer s rlige 

fordeler, tap eller ulempe for styremedlemmer eller administrasjon 
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VEDTAK: 
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremote nr. 
9/2018-2020 i More og Romsdal idrettskrets. 

Sak 80/2018-2020 Representasjon

MRIK inviteres i lopet av gret til deltagelse i grsmoter/ting, jubileums-
arrangementer og andre arrangementer. 
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og 
administrasjonen. Folgende invitasjoner er kommet siden siste styremote: 

• Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) deltagelse i paneldebatt - Alesund 13.juni 
kl 10:00-12:30 

• NM veka 2019 - Stavanger 26-28 juni 

VEDTAK: 
FOlgende personer representerer MRIK: 

• 

Sak 81/2018-2020 Oppnevnelse av medlemmer til 
valgkomiteer og interimsstyrer i de nye IR 

I forbindelse med oppretteisen av nye kommuner vil det bli opprettet nye 
idrettsrgd ved at eksisterende IR slgs sammen. I den forbindelse sg skal 
idrettskretsen oppnevne valgkomite og interimsstyrer for de nye 
idrettsrgdene. De ulike idrettsrgdene skal ha gjennornfort grsmoter og 
gjort sine vaig og styret i MRIK innen 30 juni og velge sine kandidater. 

Det vil i lopet av vgren/sommeren bli oppnevnt medlemmer til 
interimsstyrer og valgkomiteer i folgende nye IR: 
Nye Alesund IR - navn ikke kiar pr 15.mai 
Nye Molde IR - 
Hustadvika IR - navn ikke kiar pr 15.mai 
Nye Volda IR - navn ikke kiar pr 15.mai 
Fjord IR - navn ikke kiar pr 15.mai 
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VEDTAK: 
Folgende personer oppnevnes til a sitte is 
Interimstyre Nye MoldeIR: 

- Rune Sjgholm, spkl Tr ff 
- Magnhild SoIli Sorthe, IL Hjelset Fram 
- Karoline Overgs, Eresfjord IL 
- Ivar Oyen, Eidsvgg IL 
- Roar Blo, Midsund IL 
- Robin Mikal Sol-.lie, Midsund IL 

Valgkomite Nye Molde IR: 
- Thomas Sandhaug MOI, 

Nina Kathrin Bergsbakk, Kleive KFUM, 
Thormod Asps Rausand IL, 
Karianne Brude Lange, Vistdal IL, 
Roar Blo, Midsund IL, 
Kjetil Aune Midsund IL 

Sak 82/2018-2020 Aktivitetsmidler 2019 — utsettelse av 
soknadsfrist 

Iht til tidligere vedtak i styret er det onskelig med en evaluering av 
tilskuddsordningen pg styremote den 13. juni. Soknadsfristen i henhold til 
vedtatte kriterier er 31. mai. Fristen mg utsettes slikt at evaluering og 
eventuelle endringer i kriteriene kan innfores allerede for 2019. 

Vedtatte kriterier ligger pg hjemmesiden: 
https://wwwidrettsforbundet.no/siteassets/more-og-romsdal-
idrettskrets/dokumenterifylkestilskudd---aktivitetsmidleriretningslinier-for-2018.pdf 

VEDTAK: 
Soknadsfrist for Aktivitetsmidlene utsettes til styret har evaluert 
ordningen og vedtatt eventuelle endringer i kriteriene. 

Sak 83/2018-2020 Gjennomgang av tingsakene til idrettstinget 
2019 

Som en del av forberedeisene til idrettstinget vil det bli en gjennomgang 
av tingsakene. Tingsakene finnes i styreportalen 
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VEDTAK: 
Styret har gatt gjennom tingsakene og diskutert forslag til 
innstilling/vedtak. Delegatene vil ikke fa last mandat til de ulike 
tingsakene, men kan stemme fritt pa tinget. 

Sak 84/2018-2020 Valg av ny delegat til idrettstinget 2019 

I forbindelse med at en av delegatene er blitt sykemeldt mg det 
oppnevnes en ny kvinnelig delegat fra MRIK til tinget: 

VEDTAK: 
Styret oppnevner Heidi Katrine Falkhytten som delegat til 
Idrettstinget 2019 
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SAKER TIL ORIENTERING: 

0-sak 33/2018 -2020 Status idrettslag som er tatt under administrasjon 
Molde Hv-Ungdoms Idrettslag: 
Mote med Tom Eikrem (styreleder), tirsdag 2. april 
Fylt ut og sendt endringsmelding til brreg.no 
Har ikke mottatt svar fra brreg.no 
Brukerstyret er identisk med styret i «Skytterhallens venner» som ble opprettet i 2012 og har som 
form5I 5 «A sikre driften av flerbrukshallen Molde Skytterhall der flere hundre barn og unge har et 
uforpliktende rusfritt fritidstilbud.» 
Skytterhallens venner ikke medlem i NIF silk at det er viktig for oss at opplysninger knyttet til den 
formelle eieren er oppdatert i Bronnoysundregistrene fOr vi kan g8 videre med saken. 
Vi har bedt Tom om 5 kalle inn til et mote med «Brukerstyret» 
Avventer videre signert styreprotokoll fra motet 2. april 

0-sak 34/2018 -2020 Acck Trial: 
Mote med Stian Bergseth (styreleder), tirsdag 30. april 
Fylt ut og sendt endringsmelding til brreg.no 
Har ikke mottatt svar fra brreg.no 
Mottatt nokkel til utstyrscontainer og informasjon om bankkonti. 
Kontrollert utstyr i container. 
For vi kan ga til banken m5 opplysninger knyttet til den formelle eieren vwre oppdatert i 
Bronnoysundregistrene. 
Avventer videre signert styreprotokoll fra motet 2. april 

0-sak 35/2018 -2020 Hovedfordeling spillemidler 2019 
Regjeringen fordelte 10.05.19 fordelt 2 861,5 millioner kroner i spillemidler til idrettsform5I for 
2019. Belopet er 37 millioner kroner hoyere enn i 2018. More og Romsdal har f5tt 83,9 mill. 
Fordelingen i sin heihet kan leses her: https://www.regieringen.no/no/aktuelt/2-861-millioner-
kroner-til-idrettsformal-i-
2019/1d2644754/?utm source=www.regieringen.no&utm medium=epost&utm campaign=nyhetsv 
arsel+10.05.2019&utm content=Kultur%2C+idrett+og+frivillighet&fbclid=lwAR3iA6bBkxe NkyciZsZ 
zOBvaoFZPWzQyXqv0B191dmeFhFkhlRolzaNDWY 

0-sak 36/2018-2020 Temakveld om Kosthold og sovn 
I slutten av mai kommer Sunn Idrett til More og Romsdal og i den forbindelse arrangerer vi to temakvelder i 
samarbeid med idrettslag og swrkretser. Tirsdag 28. mai handler det om kosthold og sovn i Molde og 29. mai 
om kosthold i Stranda. Malgruppa er utovere fra 13 ar og oppover, trenere, ledere, foresatte og andre 
interesserte. Mer informasjon og program finner dere her: 
Molde: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-ronnsdal-
idrettskrets/kalender/foredrag-med-sunn-idrett—molde/ 

Stranda: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-
idrettskrets/kalender/foredrag-med-sunn-idrett—stranda/ 
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Molde, onsdag 6.mars 2019 
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Kgre S ter 

Leder 

Mikal Skodjereite 
Styremedlem 

- Einar Warholm 
Styremedlem 
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3. varamedlem 
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1. varamedlem 
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Styremedlem 

aral Vebenstad 
2. varamedlem 

Roar Lervik 
Organisasjonssjef 
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