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INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     03/2017-2018 

MØTESTED:   Idrettssenteret og Thon Hotel Moldefjord 
MØTEDATO:    16. - 17. juni 2017   

KLOKKESLETT:  18:00 –  15:00 
 
 

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE 
Tlf.: +47 414 61 102 

http://www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/ 
 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Ørjan Handal Dimmestøl  X   

Idun Eide Stavseng X   

Kristian Vegsund X   

Mathilde Emilie Vestad 
Olufsen 

X   

Julie Lossius Opdahl  X  

Amanda Grande Eikås X   

William Richter Lien X   

Mali Aklestad Heggdal X   

Vegard Agledal Rangsæter X  Adm. 

Ellen Cathrine Hammer X  Adm. – Tilstede fredag 
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Sakliste  

Sak 15/2017 - 2018 Godkjenning av innkalling  

Sak 16/2017 - 2018 Godkjenning av protokoll nr. 02/2017 - 2018 

Sak 17/2017 - 2018 Offentliggjøring av protokoll 

Sak 18/2017 - 2018 Allemed.no 

Sak 19/2017 - 2018 For dyrt å drive idrett? 

Sak 20/2017 - 2018 Sonemøter 

Sak 21/2017 - 2018 Sosiale medier 

Sak 22/2017 - 2018 Ungdomsidrettskveld 

Sak 23/2017 - 2018 Motivasjons-/YoungActive samling 

Sak 24/2017 - 2018 Unge utøvere mot toppen 

 
 

 

 
 

 
Bilde fra idrettens kursdag i Molde den 20.05.17. 
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Saker: 
 
 
 
Sak 15/2017-2018: Godkjenning av innkalling til utvalgsmøte nr. 

3/2017 – 2018 
 
Innkallingen ble sendt ut 06.06.17. 

 

 

Vedtak: 
Innkallingen til utvalgsmøte nr. 03 godkjennes. 

 

 

Sak 16/2017-2018: Godkjenning av protokoll nr. 2/2017 - 2018 
  
Protokollen ble lagt ut i web styrerommet den 31.05.2017.  

 

 

Vedtak:  
Protokoll nr. 2/2017 - 2018 godkjennes uten merknader. 

 

 

Sak 17/2017-2018: Offentliggjøring av protokoll 
 
Møre og Romsdal idrettskrets offentliggjør sine protokoller på egen 

hjemmeside slik at det til stadighet er full åpenhet om hva som skjer i 
idrettskretsen. 

 

 

Vedtak: 
Ungdomsutvalget offentliggjør sine protokoller etter at de er godkjent, 
som egen sak på det kommende utvalgsmøte. 

 

 

Sak 18/2017-2018: ALLEMED 
 

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle 
barn og unge i din fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet 
brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for 

å få alle med 
 

 
Vedtak: 

Ungdomsutvalget tar prosessen, ledet av Ellen Cathrine Hammer til 
orientering. 
Ungdomsutvalget utfordrer kretsstyret til å se på følgende: 

- Bedre informasjonsflyt om hva pengene (kontingenten) går til. 
Bevistgjørelse av dette vil også gjør det enklere for IL å se hvor 

de kan kutte utgiftene. 

http://www.allemed.no/


 4 

- Bytte/Selge/Kjøpe konsept. Sporttex (Sport fretex). 

o Ungdomsutvalget er positive til å organisere en pilot på 
dette. 

 

Ungdomsutvalget er positive til å se på mulighetene til å kombinere 
dette (Bytte/Selge/kjøpe med en ungdomsidrettskveld. 

 

 

Sak 19/2017-2018: For dyrt å drive idrett? 
 
På utvalgsmøte 02 kom ungdomsutvalget frem til følgende vedtak: 

Ungdomsutvalget utfordrer kretsstyret til å jobbe for å få til: 
- Større åpenhet om hva pengene (kontingent og avgift) i idrettslaga 

går til. 
- Mer informasjon om hvilke muligheter man har: 

o F.eks. oppdeling av betaling og støtte man kan søke om. 

- At alle klubber ordner et informasjonsskriv som blant annet 
inneholder informasjon om hva som skjer i løpet av året. 

 
Ørjan Handal Dimmestøl tok dette opp i kretsstyremøte den 13.06.2017. 
 

 
Vedtak: 

Ungdomsutvalget vil bidra til et økt fokus på økonomiske 
utfordringer/utenforskap gjennom å informere om og 

gjennomføre, blant annet, Allemed prosesser 
 

 
Sak 20/2017-2018: Sonemøter 
Idrettskretsen arrangerer ca. 7 sonemøter for idrettsråd til høsten. Her drar 

representanter fra idrettskretsens styre og administrasjon for å møte 
idrettsråd. Her diskuteres saker og ting samt litt voksenopplæring. Målet er å 

styrke idrettsrådenes rolle i kommunen. 
 
Idrettskretsstyret utfordrer ungdomsutvalget til å delta med én eller to 

representanter på hvert av disse møtene for å snakke ungdommens sak. 
 

 
Vedtak: 

Ungdomsutvalget stiller gledelig på sonemøter for idrettsråd, og 
følgende vil være tilstede på de forskjellige møtestedene: 

- Molde: Mathilde og Mali. 

- Surnadal: Amanda og Vegard/Ørjan/William. 
- Ålesund: Kristian og Mathilde/Idun. 

- Ulsteinvik: Idun og Kristian. 
- Kristiansund: Julie og Amanda. 
- Stranda: Idun. 

William og Ørjan kommer dersom det er mulig. 
 

Ungdomsutvalget utarbeider en power point presentasjon med 
følgende innhold: 
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- Ungdomsutvalget – hvem vi er og hva vi står for. 

- Hvordan kan dere engasjere ungdom. 
- Utenforskap. 

 

Ungdomsutvalget ber om å få tilsendt fastsatte datoer snarest. 
 

 
Sak 21/2017-2018: Sosiale medier 

 
I handlingsplanen til ungdomsutvalget står det under punktet «bedre 
kommunikasjons- og informasjonsflyt» at vi skal lage en aktiv fylkesdekkende 

facebookgruppe for idrettsengasjert ungdom. Samt mer aktiv snapchat og 
instagram. 

 

 

Vedtak: 
 
Ungdomsutvalget oppretter en lukket facebookgruppe som er åpen for 

diskusjon/kontakt/arrangement for ungdommer. Den er åpen for alle 
idrettsengasjerte unge i Møre og Romsdal. Navn: «Ungdomsidrett i 

M&R». Følgende gjelder for gruppen: 
- Vise kva ungdomsutvalget gjør. 
- Fremme idrettsarrangement (her også kurs). 

- Ungdomsutvalget må godta innmeldelse. 
- Regler: 

o Åpen for alle innlegg (on topic).  
 Advarsel etter første gang man poster/kommenterer 

off topic og/eller nedlatende. 

 Utkasting ved 2. gang etter advarsel. 
o God tone – ingen skal føle seg mobbet. 

o Folkeskikk. 
o Oppfordrer til å skrive bokmål, nynorsk eller engelsk 

(takhøyde for språkvansker). 

 Ungdomsutvalget kan tilby å «renskrive», men må få 
aksept først. 

o Ikke tillatt å blokke administratorer. 
 

Ungdomsutvalget oppretter en facebookside med navnet: 
«Ungdomsutvalget – MRIK». Informasjonskanal om hva 
ungdomsutvalget gjør osv. 

 
Ungdomsutvalget vil i første omgang bruke idrettskretsens snapchat 

og instagram. Disse reglene gjelder for publisering på idrettskretsens 
snapchat og instagram: 

- Idrettsrelevante bilder. 

- Samtykke fra de som blir avbildet. 
- Dersom man er på idrettsarrangement gir man beskjed internt 

(for snapchat bruk).  
- Husk at vi representerer idrettskretsen. 
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Sak 22/2017-2018: Ungdomsidrettskveld 
 
I sak 11 vedtok ungdomsutvalget at «Ungdomsutvalget tar presentasjonen til 

etterretning og utfordrer styret i sitt eget idrettslag til å være med å ha en slik 
temakveld sammen med ungdomsutvalgets representant(er)». 

 
Status og videre satsning. 
 

 
Vedtak: 

Utvalget er positiv til å holde slike prosesser i lokale idrettslag. 
Ungdomsidrettskveld: 

- Ungdomsutvalget utfordrer styret i eget idrettslag til å ha en slik 
kveld innen neste utvalgsmøte. 

 

Alle med:  
- Ungdomsutvalget utfordrer styret i eget idrettslag til å ha en slik 

kveld innen neste utvalgsmøte. 
 

 
Sak 23/2017-2018: Motivasjons-/YoungActive samling 
 

Ungdomsutvalget har tidligere uttalt at det savnes oppfølging i tiden etter 
lederkurs for ungdom. Samtidig er det ønskelig å arrangere en samling eller et 

kick-off for ungdom som vil drive YoungActive grupper.  
 

 
Vedtak: 
Ungdomsutvalget ønsker å arrangere en slik éndagssamling (5-6t.) en 

lørdag i månedsskiftet oktober/november, i Molde. Med oppfordring 
om at IL dekker transport. 

- Innhold: 
o Informasjon om ungdomsutvalget 

 Info om oss. 

 Brainstorming – hva kan vi gjør for ungdomsidretten 
i fylket? 

 Muligheter i utvalget. 
o Info om YoungActive (gjerne hente inn noen utenfra som 

har erfaring med konseptet). 

o YoungActive trening. 
 

 
Sak 24/2017-2018: Unge utøvere mot toppen 

 
Idrettskretsen jobber sammen med enkelte særidretter for å lage til et tilbud 
for idrettstalenter i fylket. Hva trengs for å fortsette med toppidrett til man er 

ferdig med VGS her i fylket? 
 

 
 



 7 

 

Vedtak: 
Ungdomsutvalget spiller følgende inn til administrasjonen: 

- Få gode trenere lokalt! 

- Tett oppfølging av kompetente personer. 
- Tett samarbeid mellom skolene i fylket, f.eks. én i Sunndal skal 

kunne lære fra noen i Ålesund. Muligheter/lagt til rette for 
hospitering. 

- Lokale samlinger med erfaringsutveksling, der 

toppidrettsutøvere fra fylket motiverer/informerer potensielle 
toppidrettsutøvere i fylket. 

- Samarbeid med andre skoler i landet (f.eks. Wang, NTG osv.). I 
forhold til lærere, trenere, opplegg osv. 

 

 
 

Molde 17. juni 2017 
 

 

         
Ørjan Dimmestøl /s/     Vegard Rangsæter /s/ 

Leder      Sekretær                                 


