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Protokoll til styremøte 
Møte nr:    7/2020-2022 
Møtested:  Teams: Klikk her for å bli med i møtet 

Møtedato:  2.mars   

Klokkeslett: 17:00 – 20:00  
 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter X   

Charles Tøsse X   

Rune Skavnes  X  

Siv Birgit Nummedal X   

Ingrid Marie Larsen X   

Frode Elias Synnes X   

Berit Kalgraff X   

Bernhard Riksfjord X   

Rita Dyrseth Myren X   

Johannes Hjertvik X   

Roar Lervik X  Adm 

Siri Ask Fredriksen X  Adm 

Geir H. Moholt X  Adm 

Ellen C. Hammer X  Adm 

Vegard Rangsæter X  Adm 

Grete Opheim X  Adm 

Nils Erik Ulset X  Adm 

Per Andre M. Fenne X  Adm - Student 

 

 

http://www.mrik.no/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUwOWY2NDAtYjJjYy00NzRjLTk1OGEtMTUzODFjYjFjN2I2%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 59/2020-2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL 6/2020-2022 

SAK 60/2020-2022 HABILITET 

SAK 61/2020-2022 REPRESENTASJON 

SAK 62/2020-2022 REGNSKAP FOR 2020 

SAK 63/2020-2022 BUDSJETT 2021 

SAK 64/2020-2022 ÅRSRAPPORT 2020 

SAK 65/2020-2022 GJENÅPNING AV NORSK IDRETT 

SAK 66/2020-2022 STATUSRAPPORT «IDRETTENS ANLEGGSPLAN FOR MOGR» 

SAK 67/2020-2022 SUPERLEKENE TIL MOGR 

SAK 68/2020-2022 IDRETTSLAG OG TOPPIDRETT – HVOR GODE ER DE BESTE 

IDRETTSLAGENE 

SAK 69/2020-2022 IK 2030 

ORIENTERINGSSAKER: 

O-SAK 20/2020-2022 KONTANTKASSA- SØKNAD TIL STIFTELSEN DAM 

O-SAK 21/2020-2022 TRYGGE RAMMER- “TRYGG PÅ TRENING” 
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Vedtakssaker 
 

Sak 59/2020-2022 Godkjenning av protokoll 6/2020-2022 

 

Vedtak: 

Protokoll nr. 6/2020-2022 godkjennes uten merknader. 

 

Sak 60/2020-2022 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  

 

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

7/2020-2022 i Møre og Romsdal idrettskrets.   
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Sak 61/2020-2022 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:  

• Idrettstinget 
• Digitalt ledermøte 4 og 5 mars 

• Redaksjonskomite 
• Valgkomité 

 

Forslag til Vedtak: 

Følgende personer representerer MRIK:  

• Idrettstinget: 

o Kåre Sæter 

o Charles Tøsse 

o Berit Kalgraff 

o Rita Dyrseth Myren 

• Redaksjonskomite: 

o Kåre Sæter 

• Valgkomité: 

o Styret gir administrasjonen fullmakt til å undersøke 

aktuelle kandidater. 

 

Sak 62/2020-2022 Regnskap for 2020 

Regnskapet for 2020 viser et foreløpig overskudd på kroner 230 327, noe 

som er 312 088 bedre enn budsjettert (budsjettert underskudd for 2020 

var på 81 761) Regnskapet vil bli ettersendt og gjennomgått på møtet. 

Årsberetningen vil også bli gjennomgått (vedlagt). 

Vedtak:  

Det fremlagte regnskapet for Møre og Romsdal idrettskrets som 

balanserer med et overskudd på 230 327 kroner vedtas som 
kretsens regnskap for 2020. Regnskapet legges frem for 

idrettskretstinget 2022 for endelig godkjenning. Overskuddet 
legges til egenkapitalen og egenkapitalen er pr. 31.12.20:  

4 111 650.  
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Sak 63/2020-2022 Budsjett 2021 

Budsjettet for 2021 viser et budsjettert underskudd på kroner 93 000. 

Underskuddet for 2021 skyldes i all hovedsak ekstraordinære kostnader 

knyttet til digitaliseringsløftet i norsk idrett hvor idrettskretser og 

særforbund bidrar med finansiering. Det er også budsjettert med 

ekstrakostnader på innfasingen av arbeidsgiverandelen til Statens 

Pensjons Kasse (SPK). 

Vedtak:  

Styret vedtar det fremlagte budsjettet. 

 

Sak 64/2020-2022 Årsrapport 2020 

I tillegg til årsberetningen blir det hvert år laget en årsrapport som går 
dypere enn kravene i årsberetningen. Dette er en oversikt som viser 

aktiviteten i kretsen siste år. De årlige tiltakene bygger på vedtatt 
strategiplan Idretten i Møre og Romsdal vil og skal 2020 – 2024. 

Årsrapporten ligger vedlagt innkallingen 
 

Vedtak: 

Styret tar fremlagt rapport til orientering. 

 

Sak 65/2020-2022 Gjenåpning av norsk idrett 

I forbindelse med Covid 19 pandemien er idretten hardt berørt og det 
jobbes på mange nivåer med å få åpnet opp idretten. 

 
Det vil bli gitt en orientering om hvordan det jobbes med å få idretten 

tilbake til gamle høyder og det vil bli gitt en status for idretten i Møre og 
Romsdal og landet for øvrig. 

 

Vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering. 
 

Sak 66/2020-2022 Statusrapport «Idrettens anleggsplan for 

MogR» 

På siste idrettsting ble Idretten skal – flere og bedre anlegg 2019 – 2023 

vedtatt. I denne planen ligger det at idrettskretsen skal utarbeide en 

strategisk anleggsplan for hele fylket, Idrettens anleggsplan i Møre og 

Romsdal. Det er oppnevnt en plangruppe med Charles Tøsse som leder.  

Mål med plana er at MRIK skal gjennom sin anleggsplan arbeide frem 
hvilke større trenings- og konkurranseanlegg av regional og nasjonal 
betydning som må realiseres slik at du som utøver, innenfor 
rimelighetens grenser, skal kunne trene og konkurrere i din idrett med 
under 1 times reise i vårt fylke. 
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Planen skal: 

- Være et verktøy for gode planprosesser og samhandling av idrettens 
idrettsanleggsarbeid inn mot det offentlige 

- Sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom idrettsråd, 
særidretter, idrettslag, kommuner, idrettskrets og fylkeskommunen 

- Bidra til å forankre strategisk viktige anlegg av regional betydning 
og kriterier for spillemiddelfordeling i kommuner og fylkeskommune 

- Bidra til at Møre og Romsdal har anlegg som kan arrangere store 
arrangementer innenfor noen idretter 

Vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal idrettskrets tar informasjonen til 

orientering. 

 

Sak 67/2020-2022 Superlekene til MogR 

MRIK jobber for å få Superlekene til Møre og Romsdal fra og med 2022. 

Superlekene er et idrettsarrangement for mennesker med særskilte 

tilretteleggingsbehov i alle aldre og alle funksjonsnivå.  
Ideen er at deltakerne skal få prøve ulike idretter/aktiviteter å bli inspirert 

til fysisk aktivitet. 
For 2022 ser vi for oss to arrangement fordel på et vår- og et 

høstarrangement.  
MRIK søkte i februar stiftelsen Dam om prosjektmidler til gjennomføring 

sammen med Vestland- og Rogaland idrettskrets. 
 

Vedtak: 

Styret tar informasjon om Superlekene til orientering. 

 

Sak 68/2020-2022 Idrettslag og toppidrett – hvor gode er de 
beste idrettslagene 

Masterstudent Per Andre Munkeby Fenne er utplassert hos MRIK og 

skriver sin masteroppgave knyttet til toppidrett og hvordan gode 
idrettslag jobber for å skape gode toppidrettsutøvere. Oppgaven er 

knyttet til toppidrettsutvalgets arbeid med organisering av toppidretten. 
Per Andre vil gi en statusoppdatering på arbeidet med denne spennende 

problemstillingen   
 

Vedtak: 

Styret tar gjennomgangen av arbeidet til orientering. 
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Sak 69/2020-2022 IK 2030 

I forbindelse med regionsreformen ble antall fylker redusert fra 19 til 11. 

På Idrettstinget i 2015 ble det også gjort et vedtak som oppsummert sier 

at idrettskretsene skal følge fylkesgrensene. Dette hadde den konsekvens 
at antall idrettskretsene pr 1. januar 2020 ble 11 stk. 

 
Idrettskretsene har gjennom sin regionalisering effektivisert både 

leveransene fra sin organisasjon og antall tillitsvalgte vesentlig samtidig 
som medlemsmasse og geografisk ansvarsforhold er uendret. 

 
Som en konsekvens av regionsreformen er det satt i gang et arbeid med å 

vurdere tingsammensetningen på idrettstinget. 
 

Idrettskretsenes samarbeidsutvalg har beskrevet ulike modeller som de 
ber alle idrettskretsene vurdere og gi tilbakemeldinger på.   
 

Vedtak: 

Styret i MRIK har diskutert notatet knyttet til IK 2030 og ber 
administrasjonen melde tilbake til arbeidsgruppen. 

 
 

  



8 
 

Orienteringssaker: 

 

O-sak 20/2020-2022 Kontantkassa- søknad til Stiftelsen Dam 

MRIK jobber med å få inn midler som skal brukes til videreutvikling av 

Kontantkassa. Vi ønsker å jobbe for å få med flere kommuner, samt å 

følge opp de som allerede er med i ordningen. Vi har sendt inn søknad til 

stiftelsen Dam og det er søkt om til sammen kr 1,4 millioner over en 

treårs periode. Svaret på søknaden kommer i midten av juni. 

O-sak 21/2020-2022 Trygge rammer- “Trygg på Trening” 
MRIK skal i samarbeid med friidrettskretsen og begge fotballkretsene starte opp 

prosjektet “Trygg på Trening” her i fylket. “Trygg på Trening” er et kurs som er 

utarbeidet av Redd Barna og som skal gjøre idrettslagene til et trygt sted for 

barn og ungdom. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep 

er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan 
gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb. 

Redd Barna har i dag utviklet Trygg på trening-kurs i samarbeid med 

Norges fotballforbund, Norges svømmeforbund, Norges basketballforbund 

og Norges Gymnastikk- og Turnforbund. De er også gang med flere, blant 

andre Norges friidrettsforbund. Vi har valgt å bruke NFF sin modell i fylket 

vårt, siden de allerede er i gang. 

 

 

Molde, tirsdag 02.03.21 

 

 

 

Styreleder 

Kåre Sæter 

sign 

 Organisasjonssjef 
Roar Lervik 

sign 

 
 


