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INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     06/2017-2018 

MØTESTED:   Skype 
MØTEDATO:    02. oktober 2017   

KLOKKESLETT:  18:00 –  20:30 
 
 

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 Tekniske problemer 

Amanda Grande Eikås X   

William Richter Lien  X  

Mali Aklestad Heggdal X   

Vegard Agledal Rangsæter X  Adm. 

Ellen C. Hammer X  Adm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.nif.no/idrettsforbundet/vegard.rangsaeter/IEUWVJ9B?sl=1
http://www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/
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Sakliste  

Sak 37/2017 - 2018 Godkjenning av innkalling  

Sak 38/2017 - 2018 Godkjenning av protokoll nr. 05/2017 - 2018 

Sak 39/2017 - 2018 Ungdomsrepresentant 

Sak 40/2017 - 2018 Logo 

Sak 41/2017 - 2018 Oppførsel i idretten og på idrettsarenaen 

Sak 42/2017 - 2018 Status på ungdomsidrettskveld og AlleMed 

Sak 43/2017 - 2018 Lederkurs for ungdom del 2 

Sak 44/2017 - 2018 Prosjekt søknad 

Sak 45/2017 - 2018 Kickoff - YoungActive 

Sak 46/2017 - 2018 Orientering om sonemøter for IR 

 
 

 

 
 

 

Bilde fra Akerstadion april 2014. 
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Saker: 
 

 

 
Sak 37/2017-2018 Godkjenning av innkalling til utvalgsmøte 

nr. 6/2017 – 2018 
 

Innkallingen ble sendt ut 26.09.17. 

 

Vedtak: 
Innkallingen til utvalgsmøte nr. 06 godkjennes. 

 

 
Sak 38/2017-2018 Godkjenning av protokoll nr. 05/2017 - 

2018 
  

Protokollen ble lagt ut i styrerommet den 05.09.2017.  
 

 
Vedtak:  

Protokoll nr. 05/2017 - 2018 godkjennes uten merknader.  
 

 

Sak 39/2017-2018 Ungdomsrepresentant 
 

Tirsdag 05.09 var Idun med på styremøte i idrettskretsstyret. Der vart 
følgende saker diskutert: 
Sak 89/2016 – 2018  Halvårsregnskap og korrigert budsjett  
Sak 90/2016 – 2018  Idrettsrådsundersøkelsen 2017  

Sak 91/2016 – 2018  Sonemøterunden 2017  
Sak 92/2016 – 2018  Idrettsprisen 2017  

 

 

 

Vedtak:  
Utvalget tar Iduns oppsummering til orientering, og ber ved 

dette idrettskretsstyret om en diskusjon om ungdomsutvalgets 
medlemmer kan bruke tittelen «Ungdomsrepresentant». 
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Sak 40/2017-2018 Logo 
 

Aust-Agder idrettskrets har ytret et ønske om at alle ungdomsutvalg 

skal benytte seg av en lik logo. NIF har oppfordret til å bruke 
Ungdomsløftets logo på høyre arm:  

 
 

 

Vedtak:  
Logo vedtas påsydd på høyre arm. 

 

 
Sak 41/2017-2018 Oppførsel i idretten og på idrettsarenaen 
 

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av diskusjon om 
barneidrett og om publikums og rollemodellers oppførsel på kamp.  

- Ikke knus drømmen til våre barn 

- Vi mister enorm mange talenter … 

- Uttak til fotballsatsing 

- Hater Molde by 

 

 

Vedtak:  

Ungdomsutvalget lufter tanken om oppførsel i og på 
idrettsarenaen med andre ungdommer i fylket via 

facebookgruppen som er åpen for alle og sender deretter ut en 
kronikk om temaet psykisk press i idretten satt opp mot 

frafallsproblematikken i ungdomsårene. 
- Facebookinnlegg ute innen fredag 

- Kronikk ført i pennen av Idun og Ørjan, signert av utvalget 
og sendt ut snarest mulig. 

 
 

 
Sak 42/2017-2018 Status på ungdomsidrettskveld og AlleMed 
 

På forrige utvalgsmøtet ble det vedtatt å følge opp disse prosessene på 
ny.  

 
Vedtak fra sak 29: 

https://www.budstikka.no/debatt/barneidrett/anne-karin-nordskag/ikke-knus-drommen-til-vare-barn-og-unge/s/5-55-544217
http://www.smp.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html
https://www.budstikka.no/debatt/fotball/ungdomsidrett/uttak-til-fotballsatsing/s/5-55-543038
https://www.nrk.no/mr/_-moldehatet-til-rbk-bor-fa-konsekvenser-1.12633161
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«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…» 
 

 
Vedtak:  

Prosessen er i fremgang og følges opp videre. 
 

 

Sak 43/2017-2018 Lederkurs for ungdom del 2 
 

På møte 04 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 

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. 

 

 
Vedtak:  

Sakens utsettes til november møte da det ikke blir LFU del 2 før 
etter nyttår. 

 

 

Sak 44/2017-2018 Prosjekt søknad 
Idrettskretsen har i samarbeid med KoRus Midt-Norge og SMISO søkt 

om midler til et prosjekt med navnet «Trygge idrettslag i Møre og 
Romsdal».  

Målet med prosjektet er å utvikle et prosessverktøy (ala AlleMed) som 

IL i Møre og Romsdal kan bruke for å skape trygge rammer for utøvere 
og tillitsvalgte innenfor området seksuell trakassering, misbruk og rus.  

 
Det er viktig å få med ungdommen og idrettskretsen mener dette skal 

være et prosjekt på ungdommens premisser der budskapet kommer fra 
dem. Videre sees ungdomsutvalget på som aktuelle til å sitte i en 

arbeidsgruppe for konseptet. Se vedlagt søknad. 
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Vedtak:  
Ungdomsutvalget tar søknaden til orientering og er interesserte 

i å ta del i dette. Dette følges opp på møtet i november. 
 

 

Sak 45/2017-2018 Kickoff - YoungActive 
Fra sak 36: 

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. 
 

 
Vedtak: 

Arrangementet vurderes flyttet, vi tar kontakt med Nordland IKs 
ungdomsutvalg for å høre når det evt. passer de. Utvalget 

ønsker arrangementet gjennomført innen årsskifte. Løpende 
oppdatering i utvalgets facebookgruppe. 

 

 
Sak 46/2017-2018 Orientering om sonemøter for IR 

Sonemøtene for idrettsråd er godt i gang og på de møtene som har 
vært til nå har ungdomsutvalget fått mye skryt. 

 

 

Vedtak: 

Utvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

 
 

Molde 26. september 2017 
 

 

         

Ørjan Dimmestøl /s/     Vegard Rangsæter /s/ 
Leder      Sekretær                                 


