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PROTOKOLL UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL 
IDRETTSKRETS 
 

MØTE NR.:     09/2017-2018 

MØTESTED:   Skype 
MØTEDATO:    08 januar 2018   

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  Var tilstede fra sak 69 
og ut 

Idun Eide Stavseng X  Møteleder 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.nif.no/idrettsforbundet/vegard.rangsaeter/IEUWVJ9B
http://www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/
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Sakliste  

Sak 65/2017 - 2018 Godkjenning av innkalling nr. 09/2017 - 2018 

Sak 66/2017 - 2018 Godkjenning av protokoll nr. 08/2017 - 2018 

Sak 67/2017 - 2018 Kandidater til kretsstyret 

Sak 68/2017 - 2018 Ungdom inn i styrer! 

Sak 69/2017 - 2018 Sosiale medier 

Sak 70/2017 - 2018 Lederkurs for ungdom del 2 

Sak 71/2017 - 2018 KickOff - YoungActive 

Sak 72/2017 - 2018 Trenervettregler 

Sak 73/2017 - 2018 Møteplan 

 
 

 

 
 

 
 
Bilde fra teppecurling under paraidrettsdag i Molde den 
13.11.2017 
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Saker: 
 

 

Sak 65/2017-2018 Godkjenning av innkalling til utvalgsmøte 

nr. 09/2017 – 2018 
 

Innkallingen ble sendt ut 03.01.18. 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen til utvalgsmøte nr. 09 godkjennes. 
 

 

Sak 66/2017-2018 Godkjenning av protokoll nr. 08/2017 - 
2018 

  
Protokollen ble lagt ut i styrerommet den 27.11.2017.  
 

 

Vedtak:  
Protokoll nr. 08/2017 - 2018 godkjennes uten merknader. 

 

 
Sak 67/2017-2018 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:  
Vegard følger opp hver enkelt av ungdomsutvalgets medlemmer 

i etterkant av møtet. 
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Sak 68/2017-2018 Ungdom inn i styrer! 
 

Fra sak 64: 
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. 

 

 

Vedtak:  
Ungdomsutvalget lager en kort videosnutt for å motivere 

ungdom til å melde seg til å sitte i styrene i de ulike idrettslaga 
rundt omkring i fylket.  

Innspilling: lørdag 20.01.2018. Skuespillere: Idun og Mathilde 

og eventuelle statister fra lederkurs for ungdom del 2. 
 

 
Sak 69/2017-2018 Sosiale medier 

Fra sak 59: 
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. 
 

 
Vedtak: 

Ungdomsutvalget vedtar publiseringsplanen som ligger i 
styreportalen og facebook. 
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Sak 70/2017-2018 Lederkurs for ungdom del 2. 
Lederkurs for ungdom del 2 arrangeres lørdag den 20.01 fra klokken 

11:00 på Idrettssenteret i Molde. 
Her skal det blant annet jobbes med en case om hvilke saker 

ungdomsutvalget kan jobbe med. 
 

 

Vedtak:  
Ungdomsutvalget ønsker å være tilstede for å presentere seg og 

informere om ungdomsutvalget samt være behjelpelige med 
case’en. Fra ungdomsutvalget stiller: Mathilde og Idun. 

 
 

Sak 71/2017-2018 Kickoff – YoungActive 

Molde kommune har ledig hall lørdag 10.02.2018 klokken 10:30 – 
14:30. Denne datoen passer også for Nordland IK sitt ungdomsutvalg 

som har signalisert at Vanja Fjerdingøy kan komme for å informere om 

YoungActive samt holde en treningsøkt. 
 

 

Vedtak: 
Vi kjører på denne dagen og begynner markedsføringen med det 

samme.  
Mathilde lager plakater om arrangementet. 

 
 

Sak 72/2017-2018 Trenervettregler 
Trenervettreglene er revidert etter de tilbakemeldinger gitt på forrige 

møte (ligger også som vedlegg): 

 Opptre støttende og positivt, gi ros og oppmuntre oss! 
 Respekter dommerens avgjørelser! 

 Utøverne ser opp til deg, du er en rollemodell! 
 Vær engasjert i det du driver med! 

 Inkluder alle, uansett nivå! 

 Ikke alle er like gode, RESPEKTER det! 
 Når du er trener er du trener, ikke mor eller far! 

#Fairplay 

Vedtak: 
Det lages et grafisk design til trenervettreglene. De lages som 

små kort som deretter sendes ut til alle idrettslaga i fylket 

sammen med et informasjonsbrev. Ungdomsutvalget ber om å få 
se og godkjenne designet før det sendes ut. 
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Sak 73/2017-2018 Møteplan 
Møteplan frem til sommeren 2018 må lages. 

 

 

Vedtak: 

Møte 10: Skype: 24.01.18 klokken 19:15 
Møte 11: Skype: 08.02.18 klokken 19:00 

Møte 12: Skype: 13.02.18 klokken 19:00 
Møte 13: Skype: 13.03.18 klokken 19:00 

Møte 14: to dagers samling: 20.04 – 21.04 
 

 
 

Molde 08 januar 2017 
 

 

         

Ørjan Dimmestøl /s/     Vegard Rangsæter /s/ 

Leder      Sekretær                                 


