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Styret i Idrettsrådet i Trondheim  

TK/IF v/ Knut Kvaran 

TRIK v/ Ståle Vaag 

 

Kopi:  

TK/rådmannen v/Ola B Rise 

TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge Grenne, 

Mona Åsgård og Cathrine Jystad 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 21. juni 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 6/2021 

ONSDAG 16. JUNI KL 19.00 – 21.15 

STED: TEAMS  

DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Margit Herje Bergrem, Per Ivar Moe, Tryggve Duun, Bård 

Bredesen, Erlend Skårsmoen, Åse Jakobsen. Even Myhre, Ida Sofie Johansen, Camilla Mattson 

TK: Knut Kvaran (kun sak 50/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag og Lena Kathrin Haram Mittet 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

FORMØTE 1800-1900 

Testkjøring årsmøte, Robert Olsvik og Kirsti Jaråker 

 
 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

50/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Covid-19. Oppdatert veileder 15. juni 

b. Strindamarka næranlegg 

Prosjektet må ha tydelig miljøprofil, hvordan sikre dette i videre planlegging. 

c. Andre politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling 

-Sak om fotballhall i Granåsen er så langt stoppet av kommunens finansområde da 

kostnader, finansiering og bruk av hallen i saken ikke vurderes som tilstrekkelig 

utredet pr. tid. 

-Nardo fotballklubb - søknad om kommunal lånegaranti. 

-TVK- søknad om kommunal garanti, Nilsbyen terrengsykkelpark. 

-Markahyttene, informasjon om prinsipper for nye leieavtaler. 

-PIF-plan er oversendt KIF-komite. 

d. Andre saker fra TK  

Europeisk frivillighetshovedstad- Trondheim er tatt ut videre med Asti i Italia, Birgu 

på Malta og Oeiras i Portugal 

Planprogram - Kommunedelplan friluftsliv og grønne områder. Høringsperiode ferdig 

13.6.21 

Konkl/ 

vedtak 

a. Til info 

b. Til info 

c. Til info.  AU tar stilling til evt. uttalelse til sak om Nardo fotballklubb/kommunal 

lånegaranti/granulatutfordring. 

d. Til info 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

51/21 

Godkjenning av referat styremøte 5/21 - beslutning 

Vedtak Referat styremøte 5/21 ble godkjent med følgende endring: 

Sak 48/21 k, møtedato var 14. april. 

 

Sak  

52/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

150 000 kr IMDI-midler via NIF inneværende år, innarbeidet i revidert budsjett til 

behandling under sak årsmøte 2021. Dette styrker budsjett til rent tilskudd Inkludering 

IL tilsvarende. 

Felles registreringsskjema på aktivitetsguiden.no som ruter deltaker til riktig 

idrettsråd. 

b. Inkludering IL – ingen nye søknader. 

Høring på forslag nye retningslinjer for ordningen. Svarfrist 30. juni. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Sjetne IL – 10 medlemmer, treningsavgift. 

Vestbyen- 25 medlemmer, treningsavgift, personlig utstyr og deltakelse cup. 

d. Klubbambassadør- ingen nye søknader. 

e. Annet – status div saker 

 
Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. 

b. Inkluderingsutvalget utarbeider uttalelse som behandles i AU før oversendelse til 

KUD.  

c. Sjetne IL tildeles kr 10 000, Vestbyen tildeles kr 70 000. 

d. Til info. 

e. Til info. 
Sak  

53/21 

Revidering funksjonsbeskrivelse og ansettelsesprosess ny idrettskonsulent 

Utkast funksjonsbeskrivelse.  

Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlig aktivitetsguide (ny tittel) var også foreslått endret for å 

samkjøre oppgaver og ansvar i begge stillinger.  

Avsatt 49 000 kr i forslag revidert budsjett til behandling under sak årsmøte 2021. AU legger 

fram forslag rekrutteringsprosess. 

Vedtak Forslag funksjonsbeskrivelse idrettskonsulent og fagansvarlig aktivitetsguide godkjent som 

foreslått. 

Innhenter anbud fra ulike rekrutteringsbyrå, også de NIF har rammeavtale med, på videre 

rekrutteringsprosess. Nåværende AU følger opp prosessen videre fram til nytt AU er på plass. 

(se eget vedtak under eventuelt) 

 

 Nye innkomne saker til behandling – info og beslutning 

 - Ingen nye saker kommet inn 

Sak 

54/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Ikke noe nytt. Tryggve og Erlend.  

b. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021-utsatt- ny dato er 21. juni.   

Siste forberedelser 

- Deltakerliste 

- Valgkom innstilling 

- Behandle revidert budsjett 

- Oppdaget feil i årsmelding vedr medlemstall, dirigent informert og korrigerer ved 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/4eqdffqq280cour/AAA2ylgIRRG68632VYMROlhAa?dl=0
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gjennomgang i årsmøtet 

-sakliste justeres 

c. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Ikke noe nytt 

d. Sak 19/21/c. Campus-planer – oppfølging mot NTNU og prosjektansvarlig. 

Brev til rektor og prosjektansvarlig er ikke sendt. Anne-Lise 

e. Sak 23/21. SommerTrondheim 2021 

Alle idrettslag har fått påminnelse om å registrere aktiviteter. Forvirring omkring 

Sommer i Trondheim og SommerTrondheim. Mange idrettslag har skapt aktiviteter 

for kommunens sommersatsning, og det er stor spredning i tilbud og områder. 

f. Sak 33/21. Kjøp av halltid – omdisponering av midler 

På grunn av ekstra bevilgning i FS 26. mai på 1,2 mill til kjøp av halltid 2021-2022 

ble det ikke behov for å iverksette omdisponering fra budsjett utstyr private anlegg.  

g. Sak 34/21. IRT søknad TK midler inkludering og drift 2022  

Søknad sendt 20. mai.  

h. Sak 41/21. Budsjettinnspill TK budsjett 2022 

Uttalelse sendt K.dir 20. mai. 

Vedtak a. Saken avsluttes i denne omgang. Tas opp igjen når det er framdrift. 

b. Korrigert budsjett forslag 2021 besluttes som framlagt. Styrets forslag ny valgkom må 

landes snarest. Sakliste korrigeres iht. lov IRT. Foreløpig delegatliste utarbeides. 

Påminnelse på Facebook. Korrigerte saksdokumenter legges på nett og info sendes 

alle delegater. 

Endelig delegatliste klar 21/6 kl. 1500.  

c. Til info. Adm. jobber videre med siden og kommer tilbake til dato for lansering. 

d. Anne-Lise følger opp saken. 

e. Til info. Saken avsluttes? 

f. Til info. Saken avsluttes. 

g. Til info. Saken avsluttes. 

h. Til info. Saken avsluttes. 

 

Sak 

55/21 

Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse – info og 

beslutning 

a. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Status fra AU. Møte avholdt 4. mai. Det planlegges nytt møte 24. juni sammen med 

TRIK, der ordførere i de 5 aktuelle kommunene inviteres. 

b. Trondheim Spektrum – utkast eierstrategi 

Uttalelse sendt 1. juni. Saken skulle etter planen kommet på ny høring før styremøtet, 

men var ikke mottatt. 

c. Kvalitetsprogram Nyhavna, begr offentlig ettersyn 

Frist 17. juni. 

d. Anleggsplan / anleggsfelleskap område. TRIK 

Uttalelse sendt 15. juni  

e. KPA, endring i bestemmelser 

Frist 5. juli. Se utkast brev fra Jonsvatnet Grunneierlag som ber om at høringen 

stanses. Anne-Lise har hatt møte med grunneierlaget og informerte om saken. 

f. Temaplan for klimatilpassing 

Frist uttalelse 20. aug. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://sommertrondheim.no/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Begrenset-offentlig-ettersyn-av-Kvalitetsprogram-for-Nyhavna/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Kommuneplanens-arealdel-endring-i-bestemmelsene/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Temaplan-for-klimatilpasning/
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g. Planprogram PIF – høring 

Info møte avholdt med TK, kretser og IL 7. april. Uttalelse sendt 4. juni 

Se: www.trondheim.kommune.no/idrettsplan 

h. Planprogram friluftsliv og grønne områder 

Uttalelse sendes 13. juni. 

i. Granåsen fotballhall – videre retningsvalg 

Uttalelse sendt 3. juni 

j. Falkenborgvegen, Leangen øst, detaljregulering 

Videregående skole og idrettshall. Uttalelse sendt 25. mai 

k. Brøset – igangsatt regulering bla skole og idrettshall 

Uttalelse sendt 27. mai 

l. Vestre Lund, detaljregulering – høring 

Stort nytt boligfelt. Uttalelse sendt 27. mai  

m. Eberg idrettspark – igangsatt regulering 

Uttalelse sendt 10. juni 

n. Hauken, beslutningssak FS.  

Uttalelse sendt 20. mai 

o. Tiller idrettspark – veivalg 

Uttalelse sendt 28. mai 

 

Vedtak a. AU følger opp saken videre.  

b. AU utarbeider og sender uttalelse i saken når denne kommer til høring. 

c. Adm sender uttalelse i saken. 

d. Til info 

e. Areal- og anleggsutvalget sender snarest brev til formannskapet / bygningsrådet der 

vi ber om at høringen stanses. Kopi sendes statsforvalteren. Ber også om snarlig 

møte med politikerne, før neste formannskapsmøte. 

f. AU utarbeider og sender uttalelse i saken. 

g-o. Til info. 

 
Sak 

56/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. NIF-ting 28.–29. mai. 

Anne-Lise 

b. Møte med bystyret – gjenåpningsprosess i idretten 

Spørreundersøkelse vedr skadet/ødelagt utstyr ifm korona. Status. 

c. Møte AU 31. mai. 

d. Møte areal- og anleggsutvalg 27. mai 

e. NIHF Reg Midt ting 8. juni – invitasjon 

Per-Ivar 

f. Granåsen brukerutvalg. Møte 9. juni 

g. Spillemiddelseminar avholdt 7. juni 

h. Hallfordelingsmøtet 2020-2021 gjennomført 8. juni 

i. Fordelingsmøte kunstis 2020-2021 gjennomført 10. juni 

j. Lilleby skole – nærmiljøanlegg.  

Ligger an til positivt resultat i saken. 

k. Reina utbygging – avklaring idrettsareal 

Møte avholdt 3. juni, nytt møte 23. juni 

l. Vassfjellet Vinterpark – vedtak detaljregulering 

m. Søknad TK driftsstøtte og inkluderingsmidler IRT 2022 sendt 20. mai 

n. TK tildeling driftsstøtte og inkluderingsmidler IRT 2021 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
http://www.trondheim.kommune.no/idrettsplan
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o. Dialogmøte TRIK 3. mai. Referat 

p. Dialogmøte k.dir og IF 14. april. Referat 

q. Ferieplan adm og styret 

 

Vedtak / 

konkl 

Til info 

Sak 57/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 – info  

- Skytehall, dato møte nr 2 med ordførere 24. juni 

Behov justeringer dato pga. utsatt årsmøte: 

- Sty 8/21 aug.  

- Strategisamling.  

b. Behov for at nåværende AU følger opp saker fram til nytt AU er på plass 

Da vi ikke rekker å få gjennomført konstituerende møte før over sommeren er det 

behov for at nåværende AU fungerer fram til nytt AU er på plass. Alle medlemmene 

er foreslått med i nytt styre. 

c. Opplæring av nye styremedlemmer 

Arbeidet i Idrettsrådet i Trondheim er mangfoldig og godt, men som nytt 

styremedlem er det store utfordringer å få oversikt over sakene.   

Vedtak a. Møteplan oppdateres i DB. 

Strategisamling- Vurdere deltakelse på NIPA på Ørlandet 2.-3.sept etterfulgt av 

strategi/bli kjent samling nye styremedlemmer 3.-4.sept. 

b. Nåværende AU fungerer fram til nytt AU er på plass.  

c. I forbindelse med strategimøte er det behov for å diskutere hvordan vi skal ivareta 

opplæring og sikre at nye styremedlemmer opplever mestring.  

 

 

 

Merk:  

Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake 

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2021 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/om120l7vsgtx5zm/AAAFA00UB21GQ-81VVUsv4Bha?dl=0

