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Inkalling til styremøte  
Møte nr:    8/2020-2022 

Møtested:  Teams Klikk her for å bli med på møtet  

Møtedato:  20 april   

Klokkeslett: 17:00 – 20:00  
 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter    

Charles Tøsse    

Rune Skavnes    

Siv Birgit Nummedal    

Ingrid Marie Larsen    

Frode Elias Synnes    

Berit Kalgraff    

Bernhard Riksfjord    

Rita Dyrseth Myren    

Johannes Hjertvik    

Roar Lervik   Adm 

Siri Ask Fredriksen   Adm 

Geir H. Moholt   Adm 

Ellen C. Hammer   Adm 

Vegard Rangsæter   Adm 

Grete Opheim   Adm 

Nils Erik Ulset   Adm 

 

 

http://www.mrik.no/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RhMDFmOWMtYmViOC00ODkwLTg2ZDQtODMyOTZhNjMxOTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22bfb9d34b-7e50-4542-9120-b20477e476bd%22%7d
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SAKSLISTE: 

VEDTAKSSAKER 

SAK 70/2020-2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL 7/2020-2022 

SAK 71/2020-2022 HABILITET 

SAK 72/2020-2022 REPRESENTASJON 

SAK 73/2020-2022 IDRETTENS STYRINGSBAROMETER 

SAK 74/2020-2022 KOMMUNEINDEKS 

SAK 75/2020-2022 NY ANLEGGSPOLITIKK FOR MØRE OG ROMSDAL 

SAK 76/2020-2022 SAK VEDR KLUBBTRENER (UNNTATT OFFENTLIGHETEN) 

SAK 77/2020-2022 TRYGG PÅ TRENING 

SAK 78/2020-2022 BÆREKRAFT I IDRETTSKRETSEN 

ORIENTERINGSSAKER: 

O-SAK 22/2020 – 2022 SPIS SMART SÅ ORKER DU MER 

O-SAK 23/2020 – 2022 KONTANTKASSA.NO 

O-SAK 23/2020 – 2022 ÅRSMØTER I IDRETTSRÅD 
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Vedtakssaker 

Sak 70/2020-2022 Godkjenning av protokoll 7/2020-2022 

 

Forslag til Vedtak: 
Protokoll nr. 7/2020-2022 godkjennes uten merknader. 

 

Sak 71/2020-2022 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  

 

Forslag til Vedtak: 
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr. 

8/2020-2022 i Møre og Romsdal idrettskrets.   

 

Sak 72/2020-2022 Representasjon 

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileums-
arrangementer og andre arrangementer.  

Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og 
administrasjonen. Følgende invitasjoner er kommet siden siste styremøte:  

•  
 

Forslag til Vedtak: 

Følgende personer representerer MRIK:  

• Idrettstinget 2021: Kåre Sæter, Charles Tøsse, Berit 

Kalgraff, Rita Dyrseth myhren 
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Sak 73/2020-2022 Idrettens styringsbarometer 

Styringsbarometeret for 2021 er ferdig og vi vil ta en gjennomgang av de 

viktigste resultatene fra årets barometer. 

 
Barometeret vil bli brukt som grunnlag for å forbedre arbeidet til 

idrettskretsen, både når det gjelder administrasjon og styre. 
 

 

Forslag til Vedtak: 

Styret tar gjennomgangen av styringsbarometeret til orientering 
 

 

 
 

 
 

Sak 74/2020-2022 Kommuneindeks 

 

Kommuneindeksen er tenkt å bidra til en faktabasert dialog mellom 
idrettsrådene og kommunene om idrettens rammevilkår. Indeksen vil 

kunne gjøre det enklere å lage idrettspolitiske planer. For å utarbeide 
indeksen blir det innhentet statistikk og fakta for alle idrettsrådene, for så 

å framstille dette på en enkel og pedagogisk måte som danner grunnlag 

for dialog mellom idrettsråd og kommune, og som gir mulighet for 
sammenligning mellom kommuner som er like i antall innbygger. Det er 

foreløpig fire områder som kartlegges og ligger til grunn for 
kommuneindeksen. De fire områdene er: Aktivitet, anlegg, driftsstøtte fra 

kommunen til idretten og hvordan idrettsrådet vurdere samarbeidet med 
kommunen.  

 
Framstillingen av kommuneindeksen skal være enkel og visuell og 

kommunene blir vurdert å være grønn, gul eller rød innenfor de 
forskjellige vurderingsområdene.  

 

Forslag til Vedtak: 
Styret i MRIK tar informasjonen om utarbeidelse av 

kommuneindeks til orientering og ber administrasjonen sette i 
gang jobben for å utarbeide dette for idrettsrådene i fylket.  
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Sak 75/2020-2022 Ny anleggspolitikk for Møre og Romsdal 
 

Kultur, Næring og Folkehelseutvalget til Møre og Romsdal Fylkeskommune 

vedtok 1 desember 2020 en ny anleggspolitikk for Møre og Romsdal 2021 
- 2024. Denne danner grunnlag for prioritering av spillemidler til anlegg 

for idrett og fysisk aktivitet i denne fireårs perioden. 
 

Det vil bli gitt en gjennomgang av den nye politikken og hvordan denne 
påvirker vår anleggspolitikk.  

 
  
 
 

Forslag til Vedtak: 
Styret i MRIK tar orienteringen om ny anleggspolitikk til 

orientering 

 

 

 

Sak 76/2020-2022 Sak vedr klubbtrener (unntatt offentligheten) 

Som styret er kjent med har vi mottatt en henvendelse om håndtering av 
sak vedrørende en trener i en av våre klubber. 

 
Det vil bli redegjort for behandling og fremdrift av denne saken  

 
 

Forslag til Vedtak: 
Styret tar arbeidet vedr klubbtreneren til etterretning 
 

 
 

Sak 77/2020-2022 Trygg på trening 

“Trygg på trening” er et prosjekt som skal bidra til å sikre at idretten 

utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Det er ønskelig å 

skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap 

og handlingskompetanse om bl.a seksuelle overgrep mot barn og unge.  

Vi er i gang i Møre og Romsdal og starter opp sammen med Sunnmøre 

fotballkrets, Nordmøre og Romsdal fotballkrets og Norsk friidrett Møre og 

Romsdal. I tillegg har vi med 5 pilotklubber hvor konseptet først skal 

prøves ut. Dette er IL Norodd, Molde FK, Blindheim IL, SK Herd og IL 

Dimna. I tillegg er NOK Møre og Romsdal (tidligere Smiso) og Korus Midt 

Norge med i samarbeidet. Vi skal bruke Redd Barna sitt konsept og 

modellen de samarbeider med flere særforbund om.  
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Forslag til Vedtak: 

Styret tar saken tas til orientering 

 

 
 

Sak 78/2020-2022 Bærekraft i idrettskretsen 

 

FN har 17 bærekraftsmål som utgjør verdens felles arbeidsplan for å 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 

2030. For å nå disse målene må alle delta, og vi må gjøre en lokal innsats.  

I vår handlingsplan «Idretten VIL og SKAL i Møre og Romsdal 2020 – 

2024» er det innarbeidet 6 bærekraftsmål (3 God Helse, 5 likestilling 

mellom kjønnene, 10 Mindre ulikhet, 12 ansvarlig forbruk og produksjon, 

16 fred og rettferdighet og 17 Samarbeid for å nå målene). Vi ønsker å 

synliggjøre hva vi som idrettskrets konkret gjør for å nå de ulike målene 

og hvordan dette passer inn med de tre dimensjonene i bærekraftig 

utvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Det vil under styremøtet bli gitt en gjennomgang på hva som blir 

gjennomført for å oppfylle bærekraftsmålene i Møre og Romsdal 
idrettskrets. 

 
 

 

Forslag til Vedtak: 

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets tar informasjonen om 
arbeidet rundt bærkraft i idretten til orientering.  
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Orienteringssaker: 

O-sak 22/2020 – 2022 Spis smart så orker du mer 

Tirsdag 13. April ble det arrangert et Webinar om Kosthold for utøvere fra 13 år og oppover, deres 

foresatte, trenere og ledere i regi av MRIK.  Foredragsholder var Silje Hønneland fra Sunn idrett, 220 

personer deltok. 

 

O-sak 23/2020 – 2022 Kontantkassa.no 
MRIK har laget en informasjonsfilm om Kontantkassa.no. Den er sendt til kommunene som er med i 

samarbeidet, flere av dem har delt den på kommunen sin side og på idrettslagene sin side. 

 Filmen kan dere se her: www.kontantkassa.no  

 

O-sak 23/2020 – 2022 Årsmøter i Idrettsråd 
Følgende Idrettsråd har gjennomført eller datofestet årsmøte pr 13.april: 

Averøy IR gjennomført 23.03, Hareid IR - 20.mai, Kristiansund IR - 1.juni, Molde IR - 

gjennomført 23.februar, Rauma IR - 21.april, Tingvoll IR - gjennomført 1.mars, Vestnes IR - 

14.april 

 

 

 

 

Molde, tirsdag 13.04.21 

 

 

 

Styreleder 

Kåre Sæter 
sign 

 Organisasjonssjef 
Roar Lervik 

sign 

 
 

http://www.kontantkassa.no/

