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Innkalling til styremøte 
Møte nr:    4/2020-2022 

Møtested:  Idrettssenteret 
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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 
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Vedtakssaker 

Sak 30/2020-2022 Godkjenning av protokoll 3/2020-2022 

 

Forslag til Vedtak: 
Protokoll nr. 3/2020-2022 godkjennes uten merknader. 

 

Sak 31/2020-2022 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. 

3/2020-2022 i Møre og Romsdal idrettskrets.   

 
 

 

Sak 32/2020-2022 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:  

•  

 
 

 
 

 



4 
 

Sak 33/2020-2022 Idrett mot rasisme, diskriminering og 
mobbing 

I handlingsplanen til MRIK (vedtatt på idrettskretstinget 2020) under 

punktet Bedre idrettslag er følgende punkt satt opp:  
 
Vi skal arbeide for at idrettslagene har god økonomi og tilstrekkelig frivillighet til å tilby god 
idrettsaktivitet ved: 
Å arbeide for trygge rammer i idretten, med fokus på retningslinjer for aktiviteten, gode 
verdier og holdninger i idrettslagene.  
 

Dette er et arbeid det jobbes kontinuerlig med hos oss og vi vil på 

styremøtet gi en orientering om hvordan dette arbeidet gjøres i praksis og 
vi legger opp til en diskusjon om hvorvidt det er andre tiltak som er 

nødvendig for å nå målsetningene i denne perioden 
 

Tema som vil bli berørt er: 
Arbeid med veiledere og retningslinjer 

Trygghetsknappen hos MRIK 
Hva er styrets ansvar på dette området 

 

Forslag til Vedtak: 
Styret tar orientering om MRIK sitt arbeid knyttet mot trygge 

rammer til orientering 

 

 

 

Sak 34/2020-2022 Idrettspolitisk arbeid i MRIK 

 
En av de viktigste oppgavene til idrettskretsens styre er å jobbe med 

idrettspolitisk påvirkningsarbeid for å sikre at idrettslagene i fylket har 
optimale rammebetingelser, samt å hjelpe disse med å få gjennomslag for 

sine saker i respektive kommune. 
 

Idrettspolitikk i en idrettskrets foregår på ulike nivåer  
- Idrettspolitikk på kommunenivå gjennom utvikling og samarbeid 

med Idrettsrådene  
- Idrettspolitisk påvirkning gjennom media 

- Samarbeid med fylkespolitikere og rikspolitikere (mørebenken) 
- Utforming av idrettspolitikk i samarbeid med idrettsstyret i NIF 

  

Som grunnlag for det idrettspolitiske arbeidet er Idretten VIL og 
idrettskretsens egen handlingsplan.  

 
For å sikre at vi jobber systematisk mot de rette målene bør det 

utarbeides en idrettspolitisk handlingsplan for MRIK. 
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En slik plan kan f.eks inneholde: 
- en faktabasert beskrivelse av de viktigste idrettspolitiske sakene vi skal 

jobbe med i perioden 

- Kartlegge beslutningstakerne i de ulike sakene 
- Hvilke idrettspolitiske møteplasser finnes/bør etableres i fylket 

- Skape og opprettholde nettverk 
- hvordan skal vi jobbe for å nå frem med våre synspunkter 

 
Det legges opp til en diskusjon i styret om hvordan vi skal jobbe 

idrettspolitisk i perioden 
 

Forslag til Vedtak: 

Styret ber administrasjonen utarbeide en idrettspolitisk 
handlingsplan for MRIK. 

 
 

 

Sak 35/2020-2022 Overflytting av driftsansvaret for 1 etg i 

Tribunebygget (skytterhallen) 

MRIK har overtatt eierskapet til 1 etg i Idrettssenteret fra Molde HV-

Ungdoms Idrettslag som nå er avviklet. 
 

I tråd med tidligere vedtak ønsker idrettskretsen å overføre driftsansvaret 

for også denne etasjen til Tribunebygget Molde AS på samme måte som 
for resten av bygget. 

 
Det vil også være naturlig å slå denne seksjonen sammen med de øvrige 

seksjonene i bygget slik at bygget i fremtiden vi bestå av en seksjon.  
 

Forslag til Vedtak: 

• MRIK overfører driftsansvaret av 1.etg i Tribunebygget AS 
(skytterhallen) til Tribunebygget Molde AS 

• Seksjonen slås sammen med de andre seksjonene i bygget 

 
 

 

Sak 36/2020-2022 Sonemøter for IR høsten 2020 

 
På styremøte nr 2 (sak 21/2020-2022) ble det laget en plan for oppfølging 

av idrettsråd i perioden 2020 og 2021. 
Et av punktene i handlingsplanen var gjennomføring av sonemøter i høst. 

 
Det foreslås at vi gjennomfører årets sonemøter digitalt. Dette kan da 

enten gjøres som et felles møte for alle IR eller som tre-fire ulike møter. 
 

Det er også kommet ny funksjonalitet i Teams som muliggjør at 

deltagerne splittes opp og samles i mindre grupper underveis for å få til 
bedre diskusjoner blant deltagerne. 



6 
 

Sonemøtene har som formål å øke kompetansen til styremedlemmer i de 
ulike idrettsrådene samt erfaringsutveksling mellom idrettsrådene og det 

er viktig å presentere tema som er relevante for styremedlemmene i 

idrettsrådene. 
 

Samarbeid mellom Idrettsråd og kommunen kan være et relevant tema 
denne høsten.  

Områder som da vil bli diskutert er: 
- Samarbeidsavtale mellom kommune og IR (hva er fordelene med en 

slik avtale, hvordan jobbe for å sikre en god avtale, hva bør en 
samarbeidsavtale inneholde etc) 

- Anleggspolitisk jobbing i idrettsrådet (hvordan jobbe systematisk for 
å få frem en god anleggsplan for kommunen) 

- Hvordan jobbe for å øke kommunens tilskudd til idretten (hvilke 
typer tilskudd og hvor mye tilskudd fordeles til i de ulike 

kommunene i dag, hvor stort er idrettens bidrag i kommunen, 
hvordan bør IR jobbe for å øke dette bidraget etc) 

 

Det vil være aktuelt å bruke representanter fra ulike IR med gode 
erfaringene fra de ulike temaene til å innlede. 

 

Forslag til Vedtak: 

MRIK gjennomfører årets sonemøter digitalt 
Tema som behandles på sonemøtene høsten 2020 vil være: 

- Samarbeid mellom kommune og idrettsråd  
 
 

Sak 37/2020-2022 Flytting/endring av styremøte nr 5 

I den opprinnelige planen for styremøter i høst er det satt opp et to 

dagers styremøte den 27 og 28.november. Grunnet Koronasituasjonen i 

fylket finner vi det ikke tilrådelig å samle så mange mennesker i et lokale 

og styremøte nr 5 gjøres av den grunn om til et ordinært kveldsstyremøte 

som avholdes tirsdag den 24.november. 

 

Forslag til Vedtak: 

Styremøte nr 5 2020/2022 gjennomføres den 24.november 
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Orienteringssaker: 

 

O-sak 11/2020 – 2022 Status toppidrettsutvalgets arbeid 

Toppidrettsutvalget består av følgende personer:  

Roar Lervik, MRIK, leder 

Stig Aambø, representant særkrets 

Bjørn Rolland, representant videregående skole  

Elin Kortner Lystad, representant helse 

Heidi Iren Wedlog Olsen, Møre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelinga 

Erik Brekken, Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga 

Steinar Kristoffersen, Høyskolen i Molde 

Kristian Skorgevik, representant klubb/trener, Aalesund roklubb 

Synnøve Solemdal, utøverrepresentant 

Siri Ask Fredriksen, MRIK, sekretær 

Utvalget har hatt to møter, og jobber etter mandat gitt av styret i Møre og Romsdal idrettskrets. 

Hovedoppgave i den delen av prosessen utvalget nå er i er å kartlegge det som gjør at det skal være 

enklere å satse på idrett og gjennomføre videregående skole og evt. høyere utdanning og fortsatt bli i 

Møre og Romsdal. Å finne kompetansen som kreves for å komme utøverne til gode. For å få til dette 

så er det en del funksjoner som må på plass, og utvalget kartlegge nå hele fylket i forhold til blant 

annet prestasjonsmiljøer (klubb), helsetjenester, anlegg og utdanningstilbud. Kartleggingen vil vise 

hva vi har og hva vi trenger å utvikle, og hvordan det vil være naturlig å organisere en 

toppidrettsjobbing i Møre og Romsdal. Neste møte i utvalget er 4. desember. 

O-sak 12/2020 – 2022 Idrettsråd og årsmøter 2020 
Alle idrettsråd skal også i 2020 gjennomføre årsmøte.  Idrettsrådene har blitt fulgt opp på dette 

området fra administrasjonen sin side med forhåndsinformasjon og videre oppfølging av de som har 

hatt litt vanskelig med å fastsette dato, med å få klargjort papirene og å få på plass nyte tillitsvalgte. 

Alle idrettsrådene, med unntak av 1 har nå gjennomført årsmøte.  Fjord IR har pr. 19.10 ikke sendt 

oss innkalling til årsmøte, de har fått en frist på gjennomføring innen 15.11.20.  Det er fortsatt noen 

som ikke har sendt inn/lastet opp protokollen fra årsmøte - dette til tross for gjentatte påminninger. 

Der vi har fått protokoll er styrene blitt oppdatert og en har også oppdatert e-poster til 

styremedlemmene via Loopia. 

Det er kommet noen nye ledere og disse har fått tilsendt gratulasjons- og infoe-post fra 

idrettskretsen.  Oppdatert navn og kontaktinfo-liste over ledere i idrettsrådene ligger ved 

sakspapirene. 

O-sak 13/2020 – 2022 Mentorprogram for kvinnelige 

styremedlemmer 
Norges Kampsportforbund, Norges Judoforbund og Norges Bryteforbund samarbeider om et mentor 

program for kvinnelige ledere. Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å 

påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den 

rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder. Vegard Rangsæter deltar som 

mentor i programmet. 
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O-sak 14/2020 – 2022 Henvendelse fra Norges E-Sportforbund 
MRIK har mottatt en henvendelse fra Norges E-sportforbund om å bidra til å opprette Norges E-sport 

Forbund Region Midt Norge. E-Sport forbundet har som mål å bli tatt opp i NIF. For å få en oversikt 

over hvor mange av våre idrettslag som har tilbud om e-sport til sine medlemmer så vil vi 

gjennomføre en spørreundersøkelse blant våre idrettslag. 

 

 

 

 

 

 

Molde, tirsdag 22.09.20 

 

Styreleder 
Kåre Sæter 

sign 

 Organisasjonssjef 
Roar Lervik 

Sign 

 


