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I: Vedta kssa ker:

Sak 13/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 2/2018 — 2020

Vedtak:

Protokoll nr. 2/2018 — 2020 godkjennes uten merknader

Sak 14/2018-2020 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:
Kåre Sæter erklærer seg innhabil i sak 18/2018 — 2020 MRIKs
idrettspris 2018, ellers kommer ikke § 2-8, inhabilitet til anvendelse
under styremøte nr 3/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.
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Sak 15/2018 - 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:

- Anleggsseminar i Oslo 29.august
- Kretsledermøte Stjørdal 8. og 9. september
- Dale IL 80 år 15. september

Vedtak:
- Anleggsseminar i Oslo 29.august: Kåre Sæter og Siri Ask

Fredriksen
- Kretsledermøte Stjørdal 8. og 9. september: Kåre Sæter og Roar

Lervik
- Dale IL 80 år 15. september: Siv Birgit Numedal

Sak 16/2018 - 2020 Anleggsrådet og anleggspolitikk i Møre og
Romsdal

Idrettstyret i NIF har satt anlegg som sitt prioriterte område i 2018/19 og det
er derfor naturlig at MRIK ser på organiseringen av vårt anleggsarbeid og
vurderer om dette fungerer etter intensjonene. Vi bør derfor vurdere om de
langsiktige anleggspolitiske sidene av vårt arbeid er godt nok ivaretatt.

Anleggsrådet er driftet av Møre og Romsdal idrettskrets som innehar
ledervervet i rådet. Anleggsrådet er en del av anleggsarbeidet som blir gjort i
Møre og Romsdal idrettskrets. I tillegg har det de siste årene blitt
gjennomført følgende tiltak innenfor følgende områder:

- Planprosesser inn mot kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv

- Veiledning inn mot idrettslag og særidretter - rådgivning i forhold til
utvikling og bygging av anlegg
Hallfordelingsmøte: Koordinerende møte mellom halleiere og
særidrettene

Leder i anleggsrådet blir oppnevnt av styret i Møre og Romsdal idrettskrets.
De øvrige representantene har de siste årene bestått av personer som er
oppnevnt av særidrettene som sitter i anleggsrådet (fotball, ski, friidrett,
skyting og hallidretter (ivaretatt av MRIK)) og Det frivillige skyttervesen.
Friluftslivet var tidligere representert, men valgte å trekke seg ut. Målet med
anleggsrådet er å legge til rette for en reell brukermedvirkning i
anleggspolitikken og forvaltningen av spillemidlene i Møre og Romsdal og de
som sitter der representerer majoriteten av spillemiddelsøknadene. 
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Målet med arbeidet har vært å øke søknadssummen på spillemidler i Møre og
Romsdal, og gjennom dette å få mer spillemidler til fordeling.

Målet med å bygge anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er å få flere
i aktivitet - både for de som driver med organisert- og uorganisertaktivitet.
Departementet sier at man før det blir startet å bygge et anlegg må man
finne ut hva som er det faktiske anleggsbehovet. Punkter man da må ta
hensyn til ligger i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet - 2018, vedlegg 8:

Grunnlagsdata
• Aktivitetssituasjonen

■ Kartlegging av dagens aktivitetssituasjon
■ Oversikt over organisert aktivitet (medlemstall og

aktivitetstall for lag, foreninger mv.)
■ Oversikt over egenorganisert aktivitet (hvilke miljøer

finnes, registrert bruk av åpne anlegg, besøksregistrering
på hytter, fjelltopper, turmål mv.)

• Anleggssituasjonen
■ Oversikt over anlegg i kommunen
■ Kartlegging av uutnyttet kapasitet i eksisterende anlegg
■ Prognose for fremtidig bruk av eksisterende anlegg

• Befolkningsdata (barn, ungdom, voksne, eldre)
■ Oversikt over aktive og inaktive innbyggere
■ Helsedata om kommunens innbyggere

• Kommunens idretts- og aktivitetspolitikk
• Hvilke grupper har kommunen spesielt ansvar for når det gjelder

tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet?
• Hva er gjennomført/ikke gjennomført ut fra de politiske vedtak som er

gjort?
• Resultatvurdering av perioden som er tilbakelagt
• Hvordan har dette fungert?

Utviklingen i kommunen
• Hvilke anleggstyper etterspørres av de ulike gruppene? (idretter,

egenorganiserte, barn/unge, seniorer osv.)
• Ønsker man nye grupper inn i eksisterende anlegg?
• Hvem er de fremtidige brukerne av ønskede/planlagte anlegg?

Anleggsrådet og medlemmene her vil kunne bidra med å levere deler av
dette inn til kommuner og søkere. Idrettslagsundersøkelsen som ble
gjennomført er en start på denne jobben.
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Figur: Planlegge dere å bygge nye anlegg eller rehabiliter eksisterende anlegg (prosent i
forhold til antall svar)?

Idrettslagsundersøkelsen som ble gjennomført viser at veldig stor
prosentandel av de som planlegger å gjøre noe på anleggssiden ønsker å
rehabilitere de anleggene de allerede har. I tillegg ser man ut i fra figuren
hva de som har svart ønsker å bygge. Vi ser at det er mange som planlegger
å bygge fotballanlegg, friluftslivsanlegg, hailer (både idrettshaller og
spesialhaller), idrettshus (dette inkludere lager, klubbhus mm), klatreanlegg,
skianlegg og skyteanlegg. Majoriteten av de som har svart nei leier anlegg
fra det offentlige. Siden så mange ønsker å rehabilitere de anleggene de har
kan det være viktig at kompetansen rundt det å rehabilitere et anlegg og
hvilke regelverk en da må forholde seg til øker.

Videre viser undersøkelsen at de som eier anleggene sine selv har større
utgifter enn de som leier anlegg. Utgiftene knyttet til å eie et anlegg er ikke
justert mot inntekter de har på anleggene sine, men det at de har en større
utgift viser at de tar en større risiko da det å bygge anlegg medfører et
ansvar minimum 30 år ifølge dagens spillemiddelordning. Dette viser at
kunnskapen rundt det å drifte et anlegg også må økes.

Med bakgrunn i dette, og de punktene som departementet har sendt ut
sammen med Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet så ser en kanskje at anleggsrådet sin funksjon må endres litt og
kunnskap må deles på en annen måte enn før.

Anleggsrådet er i dag satt sammen av følgende organisasjoner og
representanter:
Leder (MRIK): Bente Grudt
Representant MRIK styret: Mikael Skodjereite
Representant ski: Ivar Øyen
Representant friidrett: Erik Vullum
Representant fotball: Are Lervik 
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Representant skytter: Helge Kristiansen
Representant DFS: Leder Mørekretsen
Representant håndball: Joar Kirkeslett (kommer ny inn)
Representant friluftsliv: Har vedtatt at de ikke skal delta gjennom et vedtak
gjort i Forum For Natur og Friluftsliv. Det er sendt en forespørsel om å
revurdere dette med bakgrunn i at det blant annet er mange idrettslag som
er aktive på friluftslivsområdet.

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen utarbeide en vurdering av den
fremtidige organiseringen av anleggsarbeidet til MRIK.

2. MRIK begynner jobben med å utarbeide en anleggspolitisk plan
for Møre og Romsdal. Dette skal gjøres i samarbeid og
forståelse med Møre og Romsdal fylkeskommune.

3. Styret oppnevner følgende organisasjonsledd til å representere
idretten i anleggssaker for MogR i perioden 2018-2020:

- Møre og Romsdal Skikrets
- Norsk friidrett avd MogR
- Norges fotballforbund avd NogR og Sunnmøre fotballkrets (1

representant)
- Norges Skytterforbund
- Det frivillige skyttervesen
- Norges Håndballforbund, region Nord
- Forum for Natur og Friluftsliv
4. Følgende person oppnevnes som leder i anleggsrådet til Møre
og Romsdal idrettskrets: Bente Grudt fungerer som leder frem
til neste styremøte i MRIK da gjøres ny utnevnelse

5. Følgende person oppnevnes som representant fra Møre og
Romsdal idrettskrets inn i styret i anleggsrådet: Mikael
Skodjereite fungerer som representant frem til neste styremøte
da gjøres ny utnevnelse

6. Organisasjonene i pkt 3 bes om å oppnevne en person som skal
representere disse i anleggsrådet i perioden 2018 - 2020.

Sak 17/2018 - 2020 Utnevnelse av medlemmer til
ungdomsutvalget i MRIK

Våren 2017 vedtok styret i idrettskretsen å opprette et ungdomsutvalg.
Utvalgets medlemmer velges av styret, blant idrettsengasjert ungdom
tilknyttet idrettslag i Møre og Romsdal. Utvalget skal bestå av minimum
6 og maksimum 9 medlemmer i alderen 15 - 25 år.
Et av idrettskretsens styremedlemmer i aldersgruppen skal oppnevnes
som ungdomsutvalgets leder.
Medlemmene skal være fordelt på Nordmøre, Sunnmøre og Romsdal. 
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Det styrevedtatte mandatet for ungdomsutvalget kan leses her.

I 2017-18 besto ungdomsutvalget av leder samt syv
utvalgsmedlemmer. Av disse åtte ønsker to gjenvalg. I tillegg har vi fått
inn ni andre kandidater som ønsker å være en del av ungdomsutvalget.
Disse kandidatene er kommet gjennom å ha sendt inn sin nominasjon
gjennom idrettskretsens nettsider. Etter å ha sendt inn sin nominasjon
med motivasjon osv. har idrettskretsen kontaktet de personene (i IL)
som er oppgitt som kontaktpersoner for å innhente ytterligere
informasjon om kandidatene.

Se saksvedlegg for administrasjonens innstilling som finnes i
styreportalen.

Vedtak:

1. Idun Eide Stavseng, Liabygda IL, oppnevnes som leder i
ungdomsutvalget.

2. Følgende personer oppnevnes som medlemmer i
ungdomsutvalget:

Navn IL
Amanda Grande Eikås Sunndal rideklubb
Joakim Myklebost Tangen Torvikbukt IL
Julian Elias Nygård Tingvoll IL
Belinda Paler Sunndal Badmintonklubb
Benjamin Vonheim Kragseth Molde Volleyballklubb
Karoline Antonie Muldal Blindheim IL
Christian Tang Christensen Volda Studentidrettslag
Adriane Kurseth Grønfur Ålesund Rideklubb

Sak 18/2018 — 2020 MRIKs idrettspris 2018

Prisen har følgjande retningslinjer/statuttar
1. Navnet på prisen er Møre og Romsdal idrettskrets sin idrettspris
2. Formål med prisen er å fremje den frivillige innsatsen i idretten i

fylket og inspirere til slik arbeid
3. Prisen skal gå til ein trenar, tillitsvald eller organisasjon knytt opp

mot idretten som har gjort særskild frivillig innsats for idretten i
fylket, enten på lokal og/eller fylkesplan. Den som får tildelt
prisen skal vere eit godt forbilde for andre frivillige innan idretten.

4. Møre og Romsdal idrettskrets gjer prisen kjent, set frist for
innsending av kandidatar og vedtek om prisen skal delast ut. 
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Prisen skal bli gjort kjent i alle organisasjonsledd i idretten i Møre
og Romsdal, og gjennom media.

5. Ein offentleggjer berre navnet på den som får tildelt prisen
6. Prisen vert delt ut saman med talentprisen til Møre og Romsdal

fylkeskommune, arena for tildeling skal avklarast i samarbeid med
fylkeskommunen.

Vinnaren av prisen får utdelt diplom og gåvesjekk på 5000 kr.

I forhold til statuttane så er talentprisen til fylkeskommunen delt ut så
denne kan ikkje delast ut saman med desse prisane. Den bør difor
delast ut i høve eit større arrangement i nærleik til prismottakar.

Frist for nominering er 15. august. Når fristen er over vil det bli sent ut
liste over dei nominerte med begrunning til styret i Møre og Romsdal
idrettskrets.

Her er saka på idrettskretsen si heimeside:
https://www. id rettsforbundet. no/idrettskretser/more-og-romsdal-
id rettskrets/nyheterl/more-og-romsdal-idrettskrets-sin-idrettspris2/

Vedtak:

1. Styremedlemmene velger ut fem kandidater hver som
oversendes administrasjonen innen 31. august.

2. Vedtak om hvem som tildeles prisen utsettes til neste
møte.

Sak 19/2018 - 2020 Kompetanseplaner høst 2018

«Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det
vi ikke vet.» - Samuel Johnson.

Dette beskriver godt kompetansevirksomheten til MRIK - kurse idrettslagene
samt å lage og vise de hvor informasjonen finnes.

Status så langt i 2018 er at idrettskretsen har hatt ca. 60
kompetansehevende tiltak med til sammen 570 deltakere (i tillegg er det
noen pågående prosesser som ikke er registrert enda).
Disse tiltakene er i store trekk:

- Aktivitetslederkurs barneidrett
- Aktivitetslederkurs barneidrett for VGS
- Søknad og rapportering: Samordna rapportering
- KlubbAdmin kurs
- Informasjons og stiftelsesmøter 
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- Økonomikurs
- Styrekurs
- Idrettsrådstiltak (nettside, årsmøter, oppstartsmøter og foredrag)
- Temamøter (seksuell trakassering, barneidrett osv.)

Gjennom høsten 2018 vil vi fokusere på NIF kursene (de over) i tillegg til å
ha et ekstra fokus på trygghet i idrettslagene gjennom å holde sonevise
prosessmøter med fokus på retningslinjer. I tillegg til dette vil også
sammenslåing av idrettsråd ha et stort fokus. Se saksvedlegg for detaljert
program.

Helgen 28.09 - 30.09 vil det bli kjørt lederkurs for ungdom del 1. Lørdag
29.08 vil vi kjøre flere kurs, denne dagen har også flere særkretser lagt kurs
til samme tid og samme lokasjon. Dette for å skape et idrettsfellesskap og en
arena for utveksling av kompetanse.

Møre og Romsdal idrettskrets har i alle år holdt sine kurs (med unntak av
lederkurs for ungdom og aktivitetslederkurs barneidrett) gratis. Det har flere
ganger vært diskutert om man skal sette egenandel på kursene da de fleste
kurs går i minus. I 2018 har NIF gjort om på ordningen med
kompetansemidler, der MRIK tidligere har kommet godt ut av det for å ha
kjørt mange kurs og fokusert på de kursene som er blitt satset på av NIF.
Dette resulterer i nedgang i kompetansemidler til MRIK. MRIK fikk for 2017
tildelt 390 971 kroner i kompetansemidler mens man i 2018 har fått 354 384
kroner (som omfatter en prøveordning for kurs i særforbundslinja på 51 652
kr)

Flere andre idrettskretser har allerede begynt å ta betalt for sine kurs
(tilsvarende de som kjøres i Møre og Romsdal).

Vedtak:

1. Orienteringen tas til etterretning.
2. 2019 blir et prøveår for bruk av egenandel på kurs i regi av
Møre og Romsdal idrettskrets. Egenandelen skal dog ikke settes
så høyt at den er avskrekkende og idrettskretsen skal kun gå i
null. Forslag til egenandel innarbeides i budsjettkriteriene for
2019.
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Sak 20/2018 — 2020 Sammenslåing av idrettsråd

I forbindelse med kommunesammenslåingene i fylket vil idretten bli berørt
med sammenslåing/opprettelse av 3 nye Idrettsråd (Nye Ålesund, Nye Molde
samt Hustadvika). MRIK har initiert arbeidet med denne jobben og vi har lagt
opp til en møterunde i høst med interimsstyrene/arbeidsgruppene i de nye
idrettsrådene. Følgende plan er lagt:
5 sept. Møte med interimsstyret i Nye Ålesund IR
10. sept. Møte med interimsstyret i Nye Molde IR
26.sept. Møte med interimsstyret i Hustadvika IR

Agenda på møtet vil være gjennomgang av status i arbeidet så langt, og
avstemming av planer for veien videre. Av de viktigste sakene vi vil berøre
er:

a) formaliteter og fremgangsmåte knyttet til opprettelse av nytt IR samt
avvikling av de gamle

b) utarbeidelse av felles anleggsplaner/prioriteringslister for anlegg i de
nye kommunene

c) sikre involvering fra idretten i utarbeidelse av de nye
kommunedelplanene for idrett og friluftsliv, arealplaner etc

d) utarbeide samarbeidsavtale med den nye kommunen
e) samkjøring av regelverk/retningslinjer for samhandling mellom

kommunen og idrettslag.

På disse møtene vil administrasjonen være representert samt representanter
fra MRIK styret

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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Sak 21/2018 - 2020 Oppfølging av idrettsråd høsten 2018

Høsten 2018 gjennomføres 4 sonemøter for idrettsråd. For å sikre en god
forankring i styret vil representanter fra styret være ansvarlig for
gjennomføringen av sonemøtene. Møtene er fra 18:00 - 21:00

4.sept. Straumsnes
11.sept. Spjelkavik
17.sept. Volda
25.sept. Molde

Følgende tema vil bli gjennomgått på møtet:
1. Nytt fra MRIK/NIF
- MRIK 100 år - hundreårets utøver i MogR
2. Drift av idrettsråd
- Hjemmesideløsning og epost for idrettsråd
- Årshjul for IR
- Gjennomgang av maler for å rsmøteprotokoller etc
3. Idrettspolitikk
- Anleggspolitikk i kommunene
- Økonomiske barrierer for deltagelse i idrettslag
- Kompetansetilbud til klubber i samarbeid med IR
4. Erfaringsutveksling mellom IR

Styremedlemmene melder seg på via Minldrett.

Vedtak:
1. Styret vedtar planen for sonemøter.
2. Ansvarlig for sonemøte på Straumsnes og Spjelkavik vil være

Rune Skavnes og i Volda og Molde vil Kåre Sæter være
ansvarlig.
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II: SAKER TIL ORIENTERING:

0-sak 4/2018-2020: Toppidrettssatsing Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune Kultur- og Folkehelseutvalet og
Utdanningsutvalet bevilget på sine møter i juni å sette av totalt 500 000
kroner til følgende vedtak:

1. Utvalet ber om at det blir utgreidd korleis ei styrka toppidrettssatsing i
fylket i samarbeid med Olympiatoppen kan organiserast.

2. Utvalet ber om at utgreiinga blir gjennomført av aktørar som ikkje er
knytt til dei miljø eller aktørar som skal undersøkast.

3. Utgreiinga skal gi naudsynte svar som gjer Møre og Romsdal
fylkeskommune i stand til å ta eit val om korleis toppidrettssatsinga,
med fokus på morgondagens toppidrettsutøvarar, skal skje i åra
framover

0-sak 5/2018-2020: Aktiv fritid for alle
Vi har gått sammen med de andre organisasjonene på Idrettssenteret og laget
et fellesprosjekt som vi har valgt å kalle «Aktiv fritid for alle».
De som er med er Molde og Romsdals Turistforening, Nasjonalforeningen for
folkehelsen Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Skikrets, Kampsportforbundet,
VOFO, FNF, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Norsk Friidrett Møre og
Romsdal og Møre og Romsdal idrettskrets.
Prosjektet har som hovedmål å få flere i aktivitet i Møre og Romsdal, både ved
at de er aktive selv, men også at flere engasjerer seg frivillig. Torsdag
30.august blir det møte i prosjektgruppa og i den forbindelse har vi invitert
Frivillighet Norge til å delta for å se på et mulig samarbeid. De innleder dagen
med et foredrag om frivillighet, rekruttering av frivillige m.m. Det vil bli
anledning for andre frivillige lag og organisasjoner til å delta på dette
foredraget og invitasjon er sendt ut.

Molde onsdag 22. august 2018

Kåre Sæter Bente Grudt
Leder Nestleder

Mikael Skodjereite
Styremedlem

Einar Warholm
Styremedlem

-Q/In-A • 42)&0( 
Bente Aure Mrstad
Styremedlem

Roar Lervik
Organisasjonssjef

Rune Skavnes
Styremedlem

Vnii<12d&ri

Siv Birgit Nummedal
Styremedlem
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