
 

 

Innkalling til Årsmøte MOI 2019 

Tid:  Torsdag 28. mars 2019 kl 20:00-22:00 

Lokaler:  MOI brakka Skaret Skisenter 

 

1) Åpning 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Valg av årsmøtefunksjonærer: Møteleder, referent og to til å underskrive protokoll 

 

2) Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap 

a. Hovedstyrets årsmelding for 2018 

b. Årsregnskap for 2018 

 

3) Innkomne forslag 

a) Endring av LOV og ARBEIDSINNSTRUKS, sendt inn av Thomas Sandhaug 

1) HISTORIKK 

 

Eksisterende tekst: 

 

KORT HISTORIKK 

I mer enn 100 år har Molde og Omegn Idrettsforening (M.O.I.) arbeidet for idrett og friluftsliv i 

byen og distriktet. Fra starten i 1892 famlet nok foreningen en del for å finne sin plass. Idretter 



som skøyteløp, roing, friidrett, turn og sykling ble alle forsøkt uten særlig suksess. 

Det ble skiidretten, og særlig hoppsporten, som engasjerte M.O.I.'erne og skapte tilsig av 

medlemmer og interessert publikum. 

Da Skihytta i Moldeheia ble innviet i desember 1911 viste det seg også at det var et stort 

behov for å legge forholdene til rette for tur- og friluftsliv. Hytta ble et vellykket bindeledd 

mellom friluftsinteressene og den aktive skiidretten i byen. 

Gjennom de neste 30 år kom også langrenn- og alpinsporten på plass som grupper i M.O.I. 

Orienteringssporten ble for alvor lansert i foreningen i 1968, og 10 år senere kom sykling til. I de 

senere år har vi fått mosjonsidretten, i tillegg til at funksjonshemmede også har funnet sin plass 

i en del av våre aktiviteter. 

Derved har M.O.I. fått sin form. 

M.O.I. er i dag en av de største fleridrettsforeningene i fylket. Vi ønsker å gi alle et tilbud om 

aktiv idrett, trim- og friluftsliv i Molde og distriktet. Foreningens virksomhet er i stor grad knyttet 

til utendørsaktiviteter og bruk av naturen som arena. 

 

Forslag til ny tekst: 

KORT HISTORIKK 

Siden 1892 har Molde og Omegn Idrettsforening (MOI) arbeidet for idrett og friluftsliv i byen og distriktet. Fra 

starten i 1892 famlet nok foreningen en del for å finne sin plass i datidens lokalsamfunn. Idretter som 

skøyteløp, roing, friidrett, turn og sykling ble alle forsøkt. 

Det ble skiidretten og særlig hoppsporten som engasjerte MOI’erne og skapte tilsig av medlemmer og et 

interessert publikum de første årene. 

Da skihytta i Moldeheia ble innviet i desember 1911, viste det seg også at det var et stort behov for å legge 

forholdene til rette for tur - og friluftsliv. Hytta ble et vellykket bindeledd mellom friluftsinteressene og den 

aktive skiidretten i byen. 

Gjennom de neste 30 år kom også langrenn- og alpinsporten på plass som grupper i MOI. Orienteringssporten 

ble for alvor lansert i foreningen i 1968. Sykkel har vært en gruppe som har vært stor, men er blitt lagt ned. 

Skiskyting ble opprettet i 2003 og har etablert seg som en stor aktør på Skaret Skisenter. 

MOI er i dag en av de største fleridrettsforeningene i fylket. Vi ønsker å gi alle et tilbud om aktiv idrett, trim og 

friluftsliv i Molde og distriktet. Trim og Rekrutt er en viktig bidragsyter til foreningens lavterskel aktivitet, 

sammen med blant annet langrennsgruppas Tirsdagsrenn. Foreningens virksomhet er i stor grad knyttet til 

utendørsaktiviteter og bruk av naturen som arena, noe Friluftsskolen er et godt eksempel på. Et 

satsningsområde har vært og skal være å opprettholde en god folkehelse blant byens befolkning. Med 

orienteringsgruppa sin stolpe orientering har foreningen også et tilbud til bevegelseshemmede.  

2) LAGETS FORMÅL 

 

Eksisterende tekst: 



 

§ 1 - LAGETS FORMÅL 

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Laget skal drive sine aktiviteter organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). 

 

Lagets formål er i samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 

Laget skal søke å legge forholdene til rette både for konkurranseidrett og tur- og trimaktiviteter. 

Instruksjon av barn og ungdom samt generasjonskontakt tilstrebes. 

Familiedeltakelse oppmuntres, også ved mer selskapelig betonte aktiviteter. 

 

Forslag til ny tekst, med tilføying i kursiv: 

§ 1 - LAGETS FORMÅL 

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Laget skal drive sine aktiviteter organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). 

 

Lagets formål er i samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 

Laget skal søke å legge forholdene til rette både for konkurranseidrett og tur- og trimaktiviteter.  

Laget skal være en viktig bidragsyter til sunn folkehelse for medlemmene og byens befolkning. 

Instruksjon av barn og ungdom samt generasjonskontakt tilstrebes. 

Familiedeltakelse oppmuntres. 

 

3) Tilknytting 

§ 2 - ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING 

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets. 

Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 

Laget har sete i Molde kommune og er medlem av Molde Idrettsråd. 

Laget skal samarbeide tett med de som tilrettelegger anlegg for foreningens aktivitet. 

 

Siste setning er en ny tilføying. 

4) Årsmøtet 

§8 Årsmøtet 

Jeg foreslår at forslag som ønskes fremmet på årsmøtet forandres fra to uker til en uke før møtet. 

Fullstendig saksliste bes endret fra en uke før møtet til 4 dager før møtet. 



 

5) Gruppestyrene sine årsmøtet 

§ 12 Årsmøte i gruppene holdes minst 3 uker før foreningens årsmøte. 

Denne bes endret til  

Årsmøte i gruppene holdes før foreningens årsmøte. 

 

b) Endring av LOV og ARBEIDSINNSTRUKS, sendt inn av Hanne Hagseth 

Bakgrunn for saken. 

Foreningens lov og instruks har vært drøftet i flere sammenhenger og bør revideres med tanke på 

innhold. Mye er endret siden teksten er laget Jeg kan vise til noen eksempler her. Begrepet  

"funksjonshemmede" må tas ut og erstattes med "nedsatt funksjonsevne" Lov og instruks innledes 

med foreningens korte historikk og har utelatt en del vesentlige aktiviteter som kombinert og 

skiskyting. Avsnitt med "Kort historikk" gjenspeiler ikke foreningens organisering og aktivitet som kan 

relateres til foreningens Lov og instruks fult ut. Det foreslås derfor at avsnittet tas ut og erstattes 

med en presentasjon av foreningens organisasjonsplan. Foreningens formål og visjoner må 

tydeliggjøres. Dette må det jobbes videre med og forankres i alle grupper. 

Det er behov for å gå gjennom organisasjonsplanen med tanke på eksisterende grupper, råd og 

utvalg og det må lages instrukser for alle. Innhold i gjeldende instrukser (der det ligger ved) må også 

gjennomgås. Blant annet beskrives et samarbeid med et  løypeutvalg for utvikling av Moldemarka. Et 

slikt løypeutvalg er ukjent for mange og må tydeliggjøres (om det ikke framkommer i 

organisasjonsplanen). I dag vil dette være en prinsipiell sak om MOI skal ha et  løypeutvalg kun 

jobber for løypenett i Moldemarka og ikke på Skaret hvor vi i hovedsak har vår skiaktivitet. 

 En tydelig organisasjonsplan med tilhørende instrukser kan bidra til at det blir enklere å verve 

medlemmer til grupper, råd og utvalg. 

 

I vedlagt dokument foreslås noen endringer som kan tas med i dette årsmøtet.  

 

Forslag til vedtak; 

1. Årsmøtet ber hovedstyret gå gjennom foreningens lov og instruks og komme med forslag til 

ny tekst på neste årsmøte.  

2. Forslag til revidert tekst vedtas som endring på dette årsmøtet. 

3. Årsmøtet ber hovedstyret følge opp § 13 i gjeldende Lov om at det skal foreligge instrukser 

for alle grupper, råd og utvalg i henhold til foreningens organisasjonsplan. 

 

 

 



6) Budsjett og kontingent 

Medlemskontingentene ble på fjorårets årsmøte vedtatt til følgende f.o.m 1.1.2019; 

• År 0-19: kr 250 

• Voksen: kr 400 (uendret) 

• Familiemedlemskap: kr 700 (uendret) 

7) Valg 

Arbeidsutvalg 

• Leder    Thomas Sandhaug gjenvalg for ett år 

• Nestleder   Dag Hole  på valg for to år 

• Sekretær   Marie A. Røed  bytter funksjon, ikke på valg 

• Kasserer   Per Eldar nakken gjenvalg for ett år 

• Seniorkontakt   Kirsti R. Johnson gjenvalg for to år 

• Sponsorkontakt  Håvard Bjerkeli  ikke på valg 

 

• Medlemsregister og web ansv Åge Vassdal  gjenvalg for to år 

 

Godkjenne valg foretatt av de respektive gruppenes årsmøter 

• Valg av øvrige gruppestyrer, utvalg og råd 

o Valgkomite   Bjørn Haukebø 

Marit R. Bjerkeli 

Karianne Malo Ødegård 

Per Sverre Raknes velges for to år 

Styret ber om mandat til å finne en person til i valgkomiteen. 

• Valg av revisor    Ny revisor presenteres 

• Valg av utsending til ting i de organisasjoner foreningen er tilsluttet 

• Valg av utsending til Molde Idrettsråd Kirsti Røshol Johnson Valgt i 2018 for 2 år. 

(Innkommet spørsmål om MOI stille med 2 utsendinger?) 

 

 


