
Ungdomsutvalgets mandat 
 

Mandat 

Konstitusjon 
1. Styret beslutter herved å opprette et utvalg heretter kalt ungdomsutvalget. 

Medlemmer 
2. Ungdomsutvalgets medlemmer velges av styret, blant idrettsengasjert ungdom tilknyttet 

idrettslag i Møre og Romsdal. Ungdomsutvalget skal bestå av 5 - 6 medlemmer i alderen 15 – 

25 år. Aldersgruppen 16 -20 bør prioriteres, men trumfes av engasjement. Utvalgets 

medlemmer velges for to (2.) år om gangen, men med mulighet til å gå av etter ett (1.) år ved 

søknad.  

3. Et av idrettskretsens styremedlemmer i aldersgruppen skal oppnevnes som 

ungdomsutvalgets leder.  

4. Det bør strebes etter å få en jevn fordeling av medlemmer fra Nordmøre, Sunnmøre og 

Romsdal. 

5. Medlemmene bør ha deltatt på lederkurs for ungdom. 

Møtedeltakelse  
6. Ungdomsutvalgets leder, og et utvalgsmedlem møter på styremøter i saker som er aktuell for 

utvalget og dets arbeidsoppgaver. 

7. På forespørsel fra ungdomsutvalget skal idrettskretsens styreleder, andre styremedlemmer, 

organisasjonssjef og andre fra idrettskretsens administrasjon delta på møter i 

ungdomsutvalget. 

8. Styreleder og/eller org. Sjef skal delta på minimum et årlig møte. Styreleder skal delta på ett 

møte omtrent midt i perioden. 

9. Idrettskretsens administrasjon skal fungere som sekretariat for ungdomsutvalget. 

10. Ungdomsutvalgets medlemmer har møteplikt på sine møter. 

Møtehyppighet 
11. Ungdomsutvalgets møteform vil i hovedsak være fysisk, og det må påberegnes minimum fire 

(4) slike møter i løpet av et år. Det oppfordres også til nettbaserte møter hvor hovedfokus vil 

være å oppdatere hverandre. 

12. Det skal minimum avholdes en (1) todagers samling i løpet av et år.  

13. Idrettskretsens styre og/eller administrasjon kan innkalle ungdomsutvalget til et møte om de 

finner det nødvendig. 

Ansvar og Myndighet 
14. Ungdomsutvalget har fått følgende ansvar og myndighet av styret: 

a. Skal til enhver tid forholde seg til gjeldende planverk. 

b. Skal påse at MRIK forholder seg til gjeldende planverk for idrettsungdommen i fylket. 

c. Skal utarbeide et årlig handlingsprogram, med klare oppgaver og ansvarsfordeling. 

d. Skal fremme innstilling av unge styrerepresentanter til valgkomiteen ved idrettskretsting. 

e. Skal fordele ansvarsområder seg imellom. 

 

 



15. Styret skal 

a. Sørge for at det blir satt av midler til ungdomsutvalgets arbeid. 

b. Følge opp ungdomsutvalgets arbeid 

c. Sørge for at det blir satt ned et utvalg bestående av minst to kretsstyremedlemmer og 

minst to utvalgsmedlemmer, som i forkant av hver periode jobber med handlingsplan og 

mandat i ungdomsutvalget, samt forventninger mellom kretsstyret og ungdomsutvalget. 

Oppgaver 
16. Ungdomsutvalgets oppgaver skal være: 

a. Å være en pådriver for at ungdom holder på lenger med idrett. 

b. Å sette minimum ett konkret og gjennomførbart mål for perioden. 

c. Å kommunisere tett med idrettsråd og idrettslag angående ungdomsproblematikk. Dette 

gjøres eksempelvis ved å holde AlleMed-prosesser eller å ta kontakt med idrettslag. 

d. Å være en pådriver for kjønnsbalanse samt flere unge i trener- og lederroller, ved blant 

annet å promotere lederkurs for ungdom. 

e. Å være idrettsungdommens stemme i Møre og Romsdal idrettskrets på saker som 

omhandler ungdommen, andre aktuelle saker og på de saker styret ønsker å få 

ungdommens tanker. 

f. Å arbeide for å sette fokus på økonomiske utfordringer og hvordan disse kan lettes. 

g. Å fremme innstilling av unge styrerepresentanter til valgkomiteen ved idrettskretsting.  

h. Å oppfordre til nettverksbygging blant idrettsungdom i fylket. 

Rapportering 
17. Ungdomsutvalgets sekretær er ansvarlig for at det sendes ut et referat fra hvert av møtene i 

ungdomsutvalget til utvalgsmedlemmene samt idrettskretsens styre, videre skal 

ungdomsutvalgets leder på hvert styremøte informere om hva som har skjedd siden sist. 

18. Ungdomsutvalget skal årlig utføre en selvevaluering av sitt arbeid og mandat, hvor resultatet 

overleveres og presenteres for idrettskretsens styre. 

19. Ungdomsutvalgets oppgaver og utførte aktiviteter gjennom året skal bli gjort rede for i 

idrettskretsens årsrapport. 


