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Årsplan 2014 

 

 

”Idrettsglede for alle. En åpen og inkluderende idrett, 

med mest mulig og best mulig aktivitet for flest 

mulig.” 

 
Innledning. 

 
Årsplan 2014 har forankring i vedtatt strategiplan 2012-2016 (vedtatt på IK tinget 
14. april 2012). Årsplanen er styringsverktøy for Møre og Romsdal idrettskrets og 
inneholder 4 innsatsområder, med tilhørende strategiske og operative mål.  De to 
prioriterte er: 

- Idrett, samfunn og rammevilkår 
o Herunder Idrett og folkehelse / FYSAK Møre og Romsdal   

- Organisasjon og kompetanse 
o Herunder organisasjon og lov 

 
Disse to kjerneområdene har nasjonal aksept for å være idrettskretsenes 
kjerneoppgaver.  I et plandokument er mål og tiltak på lavere nivå virkemidler for 
å nå mål på høyere nivå.  En årsplan er derfor et virkemiddel i en strategisk 
plansammenheng – i dette tilfellet ”Strategiplan for Møre og Romsdal Idrettskrets 
2012-2016.” 
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En strategiplan må være både robust og dynamisk, fordi vi samhandler med 
stadig skiftende omgivelser – kommuner og fylkeskommune, idrettsforbundet 
sentralt og regionalt, idrettsråd, særforbund, særkretser, regioner, idrettslag, 
enkeltmedlemmer, andre aktører – samfunnet generelt.  Samhandling mellom 
offentlig og frivillig sektor og markedet er i stadig utvikling.  Denne dynamikken 
og robustheten er det særlig viktig at årsplanene gjenspeiler. 

 
Arbeidet med alternative strategier / løsninger rundt driften av idrettssenteret ble 
gjenstand for forsering i 2012 og 2013.  Idrettssenteret / Tribunebygget ligger 
fortsatt i et strategisk område hva gjelder idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 
Molde kommune, noe som innebærer at eie-/driftsformer bør ha et langsiktig 
perspektiv.  I den sammenheng har Molde kommune framstått som en svært så 
aktuell eier.  Arbeidet med dialog og avklaring rundt denne problematikken har i 
2012 ført til framlegging av egen sak i plan og utviklingsstyret i Molde kommune. 
Rådmannens forslag til vedtak innebar gjennomslag og støtte til vår strategi om å 
se hele området rundt Molde idrettspark i sammenheng.  Det som fortsatt 
gjenstår, er handling i form av budsjettvedtak.  Det er likevel tilfredsstillende å 
registrere at dialog nytter og at idretten både regionalt og lokalt blir lyttet til.  Ei 
aktiv prosjektgruppe, ledet av leder i Molde idrettsråd, er i full gang med 
realisering av «Nye Molde idrettspark.» 
 
Teknologiske løsninger sentralt innenfor fellesområder utvides kontinuerlig: 

o Tilslutning til NIFs konsernkontoordning – forankret i styrevedtak 
– implementert 2010  

o Idrettens Regnskapskontor – vurdering av kost/nytte – 
implementert i 2012 

o Oppgradering av idrettens felles IT- plattform – pågår kontinuerlig 
o Utvidelse av fellesløsninger, slik som skanning av fakturaer en plass, 

tilslutning til felles printsystem – med skanning og kopi i en og 
samme maskin – implementert 2011 

 
Trykket mot et kompetanseløft for idretten – i  ”idrett og ledelse”, trener- og 
lederutvikling – har vært stort både i forrige og inneværende strategiplanperiode.  
Møre og Romsdal idrettskrets har påtatt seg ei aktiv rolle innen både klubbutvikling, 
idrettsrådsutvikling og ledelse – nasjonalt som regionalt. 
 
Kompetanseløftet for idrettsråd ble implementert med landskonferansen for 
idrettsråd i november 2009.  Når også trenerløypa er i boks, har vi ferdigstilt en 
komplett og helhetlig kompetanseplattform for norsk idrett – idrettsfaglig og 
organisasjonsfaglig – på tvers av samtlige særidretter. 
 
Møre og Romsdal Idrettskrets har oppnådd nasjonal aksept for at idrettsrådene er 
”sterke saker.”  Vi har deltatt aktivt i arbeidsgruppe for ”kompetanseløft for 
idrettsrådene” og gjennomførte landskonferansen for idrettsråd 2009 i Molde, i 
samarbeid med det nasjonale idrettsrådsutvalget.  Kompetanseløftet bidro til å gjøre 
idrettsråd og idrettskretser maksimalt forberedt og rustet til lokal- og regionalvalg 
2011, noe som medførte at idrett og frivillighet var på dagsorden som aldri før – 
nasjonalt, regionalt og lokalt.  Dette ble fulgt opp i valgkampen fram mot 
stortingsvalget i september 2013.  Mriks første kvinnelige leder, Heidi Falkhytten, har 
deltatt i idrettsstyrets nasjonale valgkampgruppe, hvilket viser at MRIKs innsats for å 
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bedre idrettens rammevilkår legges merke til.  MRIK, ved styre og administrasjon var 
en markant aktør under valgkampene i 2011 og 2013. 
 
Siden 2009 har MRIK styrket balansen med mer enn en million kroner. På 
idrettskretstinget i Molde i 2012 ble det antydet bemanningsøkning i idrettskretsen – 
fra fire til fem årsverk, med vektlegging av ledelsesfunksjonen, dvs orgsjefstillingen.  
Dette har styret tatt tak i høsten 2013.  I budsjettkriterier 2014 er det derfor lagt inn 
ei ny stilling, ei stilling som vil styrke idrettskretsens bærekraft og robusthet.  Møre 
og Romsdal idrettskrets ønsker å gå forlengs inn i framtida. 
 
 

I) Idrett, samfunn og rammevilkår. 
 
 

Strategiske mål: 
- Å styrke idrettens rammevilkår på regionalt og lokalt nivå 

 Bidra til å forsterke 
momskompensasjonsordningene 

 Endre tippenøkkelen 
- Å styrke frivillighet som organisasjonsverdi i Møre og 

Romsdal: 
- Å være frivillighetens spydspiss og frontfigur i Norges 

mest offensive frivilligregion 
 Forsterke frivilligprosjektet ”Kompetanse og 

Inkludering” 
- Å øke den fysiske aktiviteten i Møre og Romsdal ved økt 

samarbeid med frivillig sektor: 
 Videreføre God Helse partnerskapet 
 Styrke arbeidet med inkludering 

- Å bidra til å opprettholde aktiviteten på fellesidrettslige 
områder 

- Å samarbeide om å rekruttere flere mennesker med 
funksjonshemminger i idretten 

  
Operative mål: 

 
1.1 Skal ha gjennomført kommunale planprosesser / alternative 

kommuneprosesser i samarbeid med kommuner, idrettsråd og lokale 
frivilligforum.  

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
1.2 Skal ha gjennomført regionale møter, med blant annet anlegg, fysisk 

aktivitet og spillemidler som tema. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
1.3 Skal ha fulgt opp anleggsrådet og anleggsnettverket, samt partnerskap, 

avtaler og representasjoner i tilknytning til arbeidet med idrettsanlegg i 
Møre og Romsdal. 
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Hva Hvem Når Hvordan 
    

 
1.4 Skal ha gjennomført hallfordelingsmøte i samarbeid med regionale 

særidretter og halleiere. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
 

1.5 Skal ha gjennomført ”Idrettens dag i kommunestyret” / andre 
kommunebesøk, i samarbeid med idrettsråd. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 
     

 
1.6      Skal ha fulgt opp prosjektet ”FYSAK Møre og Romsdal” i henhold til egen 

plan. 

Hva Hvem Når Hvor / Hvordan Antall 

     

 
1.7      Skal være en aktiv medie- og informasjonsaktør.  Herunder oppfølging 

av partnerskap på egen hjemmeside. 

Hva Hvem Hvordan Når 

    

 
1.8      Skal ha fulgt opp ordninger som påvirker idrettslagenes rammevilkår, slik 

som spillemidler til utstyr og oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler. 

Hva  Hvordan Hvem Når 
    

 
1.9 Skal ha gitt utmerkelser til verdibærere og på annen måte fulgt opp idrettens 

verdier. 

Hva Hvordan Hvem Når Hvor 
     

 

1.10 Skal ha pleid og utviklet partnerskapet med Møre og Romsdal 
fylkeskommune og andre frivillige organisasjoner. MRIK skal være en 
frontfigur og utviklingsaktør på vegne av frivillig sektor i Møre og 
Romsdal. 

Hva Hvem Når Hvor / 
hvordan 

Antall 

     

 
1.11 Skal ha gjennomført representasjon ved årsmøter og andre møter i 

idrettsrådene.  Aktiv bidragsyter. 

Hva Hvem Når / hvor Tema Antall 
     

 
1.12 Skal ha fulgt opp og kvalitetssikret fordeling av lokale aktivitetsmidler 

(LAM). 
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Idrettsråd Hvem Hvordan 

   

   

 
1.13 Skal kontinuerlig følge opp og justere strategiplan, årsplan og budsjett. 

Hva Hvordan Hvem Når 
    

 
1.14 Skal ha fulgt opp og kvalitetssikret fordeling av fylkestilskudd til 

fellesidrettslig og særidrettslig aktivitet, med integrering som 
gjennomgående innsatsområdet. 

Hva Hvordan Hvem Når 
    

 
 

II) Organisasjon og kompetanse. 
 

Strategiske mål:  
- Å stimulere til organisasjonsutvikling i idrettslag og idrettsråd 
- Å gi støtte og service til idrettslag, idrettsråd og særidretter 
- Å følge opp lovpålagte oppgaver fra idrettsforbundet  
- Å bidra til utvikling av dyktige og dedikerte idrettsledere og 

trenere 
 
Operative mål: 
 

 
2.1     Skal ha fokus på rekruttering av tillitsvalgte og ledere – særlig ungdom.   

Hva Hvem Når Hvordan 
    

 
 

2.2      Skal følge opp idrettsråd, idrettslag og særidretter organisatorisk og 
administrativt.   

Hva Hvem Når Hvordan og hva 
    

 
2.3     Skal gi veiledning og følge opp idrettsregistreringen. 

Hva Hvem Når Hvordan 

    

 
2.4      Skal sørge for ryddighet ved opptak/gjenopptak av nye idrettslag/grupper. 

Klubb Hva Hvem Når 

    

 
2.5      Skal følge opp utmeldinger og oppløsninger av idrettslag/grupper. 

Klubb Hvem Når 
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2.6      Skal bistå med informasjon, veiledning og utsending av lovnormer og 
utføre redigering og godkjenning av lover for idrettslag og idrettsråd. 

Hva Hvem Når Hvordan 

    

 
2.7      Skal gjennomføre representasjon ved 50-, 75-, 100- og 125 års jubileum i 

idrettslag. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
2.8     Skal gjennomføre representasjon på særkrets-/region- og særforbundsting 

i Møre og Romsdal – herunder oppfølging mot særidretter uten regionale 
organisasjonsledd i Møre og Romsdal. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
2.9      Skal gjennomføre styremøter i Møre og Romsdal idrettskrets. Komiteer 

og utvalg skal følges opp. Kompetanseutvikling. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
 

2.10 Skal arrangere idrettskretsting i Møre og Romsdal. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

  26.04 Molde  

 
2.11 Skal gjennomføre ukentlige stabsmøter, samt følge opp medarbeiderne 

gjennom medarbeidersamtaler, aktiv coaching og øvrige ledelsesfunksjoner.  
Ledelsesfunksjonen styrkes med ei stilling.  

Hva og Hvordan Hvem Når 

   

 
2.12 Skal delta på interne møter, kurs og seminar i idrettsforbundet, som 

ledd i kompetanseutvikling og bygging av organisasjonskultur. 

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
2.13 Skal delta på eksterne møter, kurs og seminar som ledd i 

kompetanseutvikling.  

Hva Hvem Når Hvor Antall 

     

 
2.14 Skal være bidragsyter i organisasjonsutvikling, rolleavklaring og styrking 

av fellesløsninger og samarbeid i norsk idrett. Høringer skal involvere 
idrettsråd. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
2.15  Skal følge opp og utvikle idrettsskoler for barn og ungdom. 
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Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
2.16     Skal gjennomføre aktivitetslederkurs og temakvelder for barne- og 

ungdomsidrettsinstruktører. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 
     

 
2.17 Skal gjennomføre ”Møteplassen 2014” – en møteplass på tvers for 

trenere og ledere for barn og ungdom, tillitsvalgte og kompetanse- og 
støttenettverk. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

  25.04 Molde  

 
2.18 Skal bidra til organisasjonsutvikling i idrettslag og idrettsråd, ved hjelp 

av klubbutviklingsprosesser og moduler.  

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
2.19 Skal være pådriver i å utvikle klubbutviklingskonsept / 

organisasjonsutviklingsprosjekt som kombinerer idrettsfaglig og 
organisasjonsfaglig kompetanse. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
2.20 Skal utvikle og følge opp samarbeidet med høgskoler og videregående 

skoler i Møre og Romsdal. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 
     

 
2.21 Skal bidra til utvikling av unge ledere og utøvere i Møre og Romsdal. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
2.22 Skal initiere regionale nettverksamlinger. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
2.23 Skal delta på nasjonale nettverksamlinger. 

Hva Hvem Når Hvor/hvordan Antall 

     

 
III) Administrasjon av Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK). 

 
 
Strategisk mål: Å sørge for effektiv, rasjonell og strukturert drift av 
idrettsforbundets regionale organisasjonsledd 

 
3.1 Skal sørge for en forsvarlig og ryddig administrasjon, og med det bidra til et 

godt arbeidsmiljø.  Ledelsesfunksjonen styrkes med ei stilling. 
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Hva Hvem Når 

   

 
3.2 Skal ta ansvar for samarbeidet med leietakere, og stimulere til gode 

fellesløsninger. 

Hva Hvem Når 

   

 
 
 

IV) Idrettssenteret. 
 
Strategisk mål: Å sørge for forsvarlig drift av Idrettssenteret inntil 

alternative eie- og driftsformer er realisert. 
 
Operative mål: 
 

4.1 Skal følge opp funksjonalitet, drift og vedlikehold av bygningsmasse og 
maskiner. 

Hva Hvem Når 

   

 
4.2 Skal forsterke arbeidet med alternative eie- og driftsformer.   

Hva Hvem Når 

   

 
 


