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Sak 8/ 2018 - 2020
Sak 9/ 2018 - 2020
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Godkjenning av protokoll nr. 1/2018 - 2020
Habilitet
Representasjon
Anleggssituasjonen i Møre og Romsdal og
spillemiddelordningen i Norge
Idrettskretsens styrearbeid i praksis

0-saker:

3/ 2018 - 2020

2

I: Vedta kssa ker:

Sak 8/2018-2020

Godkjenning av protokoll nr. 1/2018 — 2020

Vedtak:
Protokoll nr. 1/2018 — 2020 godkjennes uten merknader

Sak 9/2018-2020

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
a nta 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

Forslag til vedtak:
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 2/20182020 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 10/2018 — 2020 Representasjon
M RIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementei
og andre arrangementer. Representasjonsoppgavene fordeles blant
styremedlemmer og administrasjonen.
- Ingen invitasjoner i perioden

Vedtak:
Ingen representasjon fordeles.

Sak 11/2018 — 2020 Anleggssituasjonen i Møre og Romsdal og
spillemiddelordningen i Norge
Det er i løpet av de siste 10 årene fordelt nn kroner i spillemidler til anlegg for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal. Selv om det er fordelt så
mange millioner er det fortsatt mange som må søke mange år på rad før de blir
innstilt og tildelt midler. Med bakgrunn i dette og at det er ønsket en fornying av
spillemiddeltildelingen er dette satt opp som et viktig tema for idretten å jobbe mec
i.

Anleggskategori

TilskuddsAnberettigede
tall Søknads-sum Total-kostnader kostnader

Fotballanlegg
596
Friluftslivsanlegg
515
Id rettshaller og
aktivitetssaler
232
Idretts-hus
og service334
bygg
Mindre
ball-anlegg 327
Ski- og
alpinanlegg 203

Inndratt

Tildelt

Tilskudd

769.317.941

3.199.430.153 3.196.305.112 1.250.000 162.742.000 161.492.00

131.266.375

345.193.573

345.193.573

4.069.00064.534.000 60.465.000

1.025.429.5635.753.293.077 5.715.573.387 474.000

167.011.000 166.537.00

167.479.000

799.046.045

798.586.045

1.110.00036.147.000 35.037.000

63.851.774

170.497.244

170.457.619

922.000

106.072.500 410.053.305

410.009.643

1.395.00031.147.000 29.752.000

24.932.000 24.010.000

Friidrett
SUM

22072.263.417.15310.677.513.397 10.636.125.3799.220.000486.513.000 477.293.00

Tabellen viser tildelingen av spillemidler til de forskjellige anleggskategoriene i
fylket de siste 10 årene (både i antall og kroner).
Hvordan ordningen skal fornyes og hvordan den fortsatt skal være en ordning som
er en ressurs for frivilligheten som ønsker å utvikle anlegg er et viktig tema, og
dette vil bli løftet på styremøtet.

Vedtak:
Anleggsråd for perioden besluttes på styremøte 3 - 2018/2019
Anlegg settes opp som tema på sonemøtene i høst

Sak 5/2018 — 2020 Idrettskretsens styrearbeid i praksis
For at styret skal ha gode forutsetninger til å jobbe godt sammen som
et kollegium vil vi gjennomføre en opplæring om sentrale forhold i norsk
idrett, samt krav og forventninger knyttet til styrearbeid i MRIK. Anders
Hoff gjennomførte styrekurset.

Vedtak:
Idrettskretsens styrearbeid i praksis tas til etterretning.
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II: SAKER TIL ORIENTERING:
0-sak 3/2018-2020: Ledermøte NIF
Kåre Sæter og Roar Lervik representerte MRIK på vårens ledermøte. I tillegg
til standard «årsmøtesaker» ble det fokusert på Moderniseringsprosjektet
(delmål og status SWOT), status for toppidrett (OL og Paralympics), ny
anleggspolitikk i NIF samt kostnader som barrierer for deltagelse i idretten.

Molde tirsdag 21. august 2018
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