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INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     05/2017-2018 

MØTESTED:   Skype 
MØTEDATO:    04. september 2017   

KLOKKESLETT:  18:00 –  20:00 
 
 

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. 
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Sakliste  

Sak 32/2017 - 2018 Godkjenning av innkalling  

Sak 33/2017 - 2018 Godkjenning av protokoll nr. 04/2017 - 2018 

Sak 34/2017 - 2018 Status på ungdomsidrettskveld og AlleMed 

Sak 35/2017 - 2018 Lederkurs for ungdom del 2 

Sak 36/2017 - 2018 Kickoff – Young Active 

 
 

 

 
 

 
Bilde fra åpningen av rulleskibanen på Skaret 2016. 
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Saker: 
 
 

 

Sak 32/2017-2018 Godkjenning av innkalling til utvalgsmøte 
nr. 05/2017 – 2018 

 
Innkallingen ble sendt ut 31.08.17. 

 
Vedtak: 

Innkallingen til utvalgsmøte nr. 05 godkjennes. 
 

 

Sak 33/2017-2018 Godkjenning av protokoll nr. 04/2017 - 
2018 

  
Protokollen ble lagt ut i styrerommet den 17.08.2017.  
 

 

Vedtak:  
Protokoll nr. 04/2017 - 2018 godkjennes uten merknader  

 

 
Sak 34/2017-2018 Status på Ungdomsidrettskveld og AlleMed 
 

Under utvalgsmøte 04 ble det vedtatt å følge opp Ungdomsidrettskveld 

og AlleMed. 

 
Vedtak fra sak 29: 

«Utvalget er i gang med å kontakte styret i sitt lokale idrettslag for å 
holde en AlleMed prosess og/eller ungdomsidrettskveld. 

Vi følger opp saken i møte 05.» 
 

 
Vedtak: 

Prosessen følges opp på neste møte. 

 

 

Sak 35/2017-2018 Lederkurs for ungdom del 2 
 

På forrige møte vedtok ungdomsutvalget følgende: 

Fra ungdomsutvalget stiller Idun, Amanda (?) og Kristian (?) for å 
snakke om / ha en case om: 

- Ungdomsutvalget – hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan joine? 
o Muligheter i utvalget 
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o AlleMed og Ungdomsidrettskveld 

o Case: hva bør ungdomsutvalget jobbe med? 
- YoungActive? 

o Presentasjon om det 
o Be om innspill 

Julie og Mathilde vil få mulighet. 
 

Saken følges opp i møte 05. 
 

 

Vedtak: 
Ungdomsutvalget tar saken til orientering og utsetter saken til 

neste møte. Hvem som blir med fra ungdomstuvalget tas når vi 
vet ny dato. 

 

 

Sak 36/2017-2018 Kickoff - YoungActive 

Fra sak 31: 
 
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 23/2017-2018: Motivasjons-/YoungActive samling 
Vedtak:  
Veien videre: 

- Informer de som har tatt/tar LFU om det. 

o Kort om YoungActive 
o Kom! 

- Ta kontakt med noen som «kan» YoungActive 
o Idun tar kontakt for å høre om interesse. 

- Dato: lørdag 28.10.2017 klokken 12:00 i Træffhuset. 
o Vegard booker hall. 

- Ringerunde til tidligere og nåværende LFU’ere. 

- Facebook gruppe og arrangement. 
 
Status og oppfølging på møte 05: 

- Presentasjon (som også brukes på sak 30). 
- Har vi fått noen til å komme? Hvem (gjerne 2)? 
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- Har vi fått hall? 
Facebook: arrangement publikasjon? 

 
Vedtak: 

Det jobbes videre med å få tak i hall, søket utvides til Ålesund i 
tillegg til Molde. Ny dato om nødvendig. Ved satt dato vil 

aktuelle personer bli kontaktet for å informere om YoungActive. 
 

Forhåndsarbeid som invitasjonsbrev og facebook-arrangement 
gjøres ASAP. Vegard fikser. 

 
Utvalget oppdateres via den interne facebookgruppen ved 

aktivitet. 
 

 
 

Molde 04. september 2017 
 

 

         
Ørjan Dimmestøl /s/     Vegard Rangsæter /s/ 

Leder      Sekretær                                 


