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INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     08/2017-2018 

MØTESTED:   Scandic Parken, Ålesund 
MØTEDATO:    24. – 25. november 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    

William Richter Lien X   

Mali Aklestad Heggdal  X  

Vegard Agledal Rangsæter X  Adm. 

Ellen C. Hammer X  Adm. Sak 58/2017-

2018 
 

 

 

Fredag 24.11.2017 klokken 19:15 – 20:00 og lørdags formiddag (25.11.2017) klokken 

09:00 – 12:00 hadde ungdomsutvalget og idrettskretsstyret felles møte. Tema: 

virksomhetsplan samt et innlegg fra SMISO Møre og Romsdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Sak 54/2017 - 2018 Godkjenning av innkalling nr. 08/2017 - 2018 

Sak 55/2017 - 2018 Godkjenning av protokoll nr. 07/2017 - 2018 

Sak 56/2017 - 2018 Kandidater til kretsstyret 

Sak 57/2017 - 2018 Landsmøte for ungdomsutvalg 

Sak 58/2017 - 2018 Trenervettregler 

Sak 59/2017 - 2018 Facebookgruppen Ungdomsidrett i M&R 

Sak 60/2017 - 2018 Trygge IL i M&R  

Sak 61/2017 - 2018 Kickoff - YoungActive 

Sak 62/2017 - 2018 E-post til ungdomsutvalget 

Sak 63/2017 - 2018 Evaluering av årlig handlingsplan 

Sak 64/2017 - 2018 Ungdom inn i styrer 

 
 

 
 

 
 
Bilde fra Paraidrettsdag for utviklingshemmede, Molde 
13.11.2017 
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Saker: 
 

 

Sak 54/2017-2018 Godkjenning av innkalling til utvalgsmøte 

nr. 08/2017 – 2018 
 

Innkallingen ble sendt ut 20.11.17. 

 

Vedtak: 
Innkallingen til utvalgsmøte nr. 08 godkjennes. 

 

 
Sak 55/2017-2018 Godkjenning av protokoll nr. 07/2017 - 

2018 
  

Protokollen ble lagt ut i styrerommet den 31.10.2017.  
 

 
Vedtak:  

Protokoll nr. 07/2017 - 2018 godkjennes uten merknader  
 

 

Sak 56/2017-2018 Kandidater til kretsstyret  
 

I mandatet til ungdomsutvalget står det under utvalgets oppgaver i 
punkt 15 e. : Å fremme innstilling av unge styrerepresentanter til 

valgkomiteen ved idrettskretsting.  
 

Det skal være idrettskretsting lørdag 21.04.2018 og valgkomiteen 
kommer til å begynne sitt arbeid snarest. 

 
Vedtak i sak 49: 

Ungdomsutvalget begynner allerede nå å se på aktuelle kandidater og vil foreslå 

konkrete navn til valgkomiteen i etterkant av november møtet, i tillegg til dette 

vil Ørjan og Vegard snakke med de enkelte i utvalget individuelt. 

 
 

 

Vedtak:  
Øvrige medlemmer følges opp og valgkomiteen orienteres. 
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Sak 57/2017-2018 Landsmøte for ungdomsutvalg 
 

Ungdomsutvalgene i Oppland- og Hedmark idrettskrets med støtte fra 

Norsk Tipping inviterer til landsmøte for ungdomsutvalg 5. – 7. januar 
2018 i forbindelse med idrettsgallaen. Helgen har som mål å åpne for 

dialog mellom ungdomsutvalgene på landsbasis. 
 

Hvert ungdomsutvalg kan sende inntil tre representanter. Aldersgrense 
18 år.  

 

 

Vedtak:  

Ungdomsutvalget aksepterer ikke et ungdomsarrangement der 
flere av utvalgets medlemmer blir ekskludert grunnet «for lav» 

alder. Ungdomsutvalget vil derfor boikotte dette arrangementet, 
samt skrive et brev til idrettsstyret om temaet.  

Ungdomsutvalget ber ved dette om idrettskretsstyrets signatur 
på brevet. 

 

 

Sak 58/2017-2018 Trenervettregler 

Våren 2016 var fem elever fra Bekkevoll Ungdomsskole på 
innovasjonscamp hos MRIK. De lagde da følgende «Trenervettregler» 

som skulle bidra til at ungdom holder på lenger med idrett: 
- Se meg, hør meg! 

- Oppmuntre meg! 
- Gi ros! 

- Respekter dommerens avgjørelser! 
- Opptre støttende og positivt! 

- Inkluder alle, uansett nivå! 
- Ikke alle er like gode, RESPEKTER det! 

- Når du trener er du trener, ikke mor eller far! 
- Utøverne ser opp til deg, du er en rollemodell! 

- Vær engasjert i det du driver med! 
#ViErAlleSpesielle 

 

 
Vedtak:  

Ungdomsutvalget har kjørt en prosess rundt temaet og har 
kommet med innspill på punktene. Ungdomsutvalget ber 

administrasjonen revidere trenervettreglene med innspillene 
som er gitt.  

Reviderte trenervettregler ses på under neste utvalgsmøte. 
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Sak 59/2017-2018 Facebookgruppen Ungdomsidrett i M&R 

Ungdomsutvalget opprettet facebook gruppen «Ungdomsidrett i M&R» 

foreløpig er denne preget av lite aktivitet. 
 

 

 
Vedtak:  

Ungdomsutvalget utarbeider en publiseringsplan for 
facebookgruppen. I tillegg til dette oppretter man en egen 

facebookside for ungdomsutvalget. 

 

 

Sak 60/2017-2018 Trygge IL i M&R 
Fra sak 44: 

 
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. 

 
Vedtak:   

Ungdomsutvalget tar søknaden til orientering og er 
interesserte i å ta del i dette. Dette følges opp på møtet i 

november. 

 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
 

 
Sak 62/2017-2018 E-post til ungdomsutvalget 

Ungdomsutvalget har tidligere ytret et ønske om å ha en mail til 
utvalget som kan brukes i kontakt med idrettslag og andre. Å ha en 

@idrettsforbundet mail har vist seg å være dyrt da dette fører til 
opprettelse av en profil som med tilganger til alt av NIFs systemer.  
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Vedtak: 
Utvalget oppretter ikke mail per dags dato. Kan bli vurdert ved 

en senere anledning. 
Idrettskretsens administrasjon forvalter mail for utvalget inntil 

videre.  
 

 

Sak 63/2017-2018 Evaluering av årlig handlingsplan 
Ungdomsutvalget har fått følgende ansvar og myndighet av styret: … 

Skal utarbeide et årlig handlingsprogram. 
Vedlagt ligger handlingsplan vedtatt på utvalgsmøte 02. 

 

 

Vedtak: 
Handlingsplanen ses på videre ved neste møte. Vedtatt 

handlingsplan er gjeldende frem til neste ting. 

 

 

Sak 64/2017-2018 Ungdom inn i styrer 
Fra sak 50/2017-2018: 

Valgkomiteene i fylkets idrettslag begynner snart sitt arbeid. Det er mulig 

å finne kontaktinformasjon til valgkomiteene på idrettslagenes 

hjemmesider 

Vedtak: 

Ungdomsutvalget tenker på denne saken til to-dagers møtet i 

november. Men vil gjerne utfordre ungdommer til å melde seg for å 

sitte i styret i sitt idrettslag. Ungdomsutvalget kan være behjelpelige 

med å kontakte valgkomiteer. 

  
Vedtak: 

Saken følges opp i samspill med sak 59/2017-2018. 

 

 
 

Ålesund 25. november 2017 
 

 

         
Ørjan Dimmestøl /s/     Vegard Rangsæter /s/ 

Leder      Sekretær                                 


