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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 9. mars 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 2/2021 

ONSDAG 10. FEB KL 19.00 – 21.40 

STED: TEAMS  

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

Bredesen, Åse Jakobsen, Even Myhre, Erlend Skårsmoen, Lena Kathrin Haram Mittet,  

TK: Knut Kvaran (kun sak 10/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Camilla Mattsson, Ida Sofie Johansen 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

FORMØTER  

KL 18.00 – 18.30 

NTNUI og SIT. Planer campus og IRT rolle/involvering i prosessen videre 
KL 18.30 – 19.00 

Spkl Freidig og bedriftsidretten. Status og fremdrift planer Eberg idrettspark 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

10/21 

Trondheim kommune – 30 min - info 

a. Korona  

- Noe nytt ifm. veileder idrett?  

IF ble ikke «hørt» ifm. vedtak ny forskrift gjeldende fra midnatt 10. feb, noe som 

dessverre medførte noe upresis formulering for idrett.  

- Behov bruk av idrettshaller til vaksinering. Ønske fra HF-grp at TK sender info til 

idretten ang prosess, beslutning og konsekvenser for idretten. TK har sendt ut brev.  

- Sommer Trondheim, innspill til sak skal sendes inn innen 2. mars. Formannskapet 

ber rådmannen legge fram en sak om hvordan kommunen kan tilrettelegge for 

forlenget perioden for organisert idrett i kommunale haller og anlegg der det fra 

idretten meldes om behov for å avvikle aktiviteter som er/blir forskjøvet på grunn av 

korona. Formannskapet vedtar at kommunen skal tilrettelegge for kultur, idrett og 

friluftsaktiviteter gjennom Sommer Trondheim i 2021. Kommunedirektøren bes 

framlegge en sak om tilrettelegging ved åpne idrettshaller og anlegg samt 

bevilgninger. 

b. Granåsen idrettspark – PS investeringsbeslutning fase 2 

Utkast politisk sak vil bli sendt over til IRT innen kort tid. 

c. Andre saker fra TK  

Ishockey planer VM 2027. Sak FS 16. feb 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/hk2oszmqn4ykn7x/AADLGF7Eulcdr9SjuCoN_JKAa?dl=0
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Utredningsmidler 2021. Sak FS 16. feb 

VM på ski 2025. Rapport søknadsarbeidet. Sak FS 16. feb 

Konkl/ 

vedtak 

a. Berørte idretter bes kontakte IF for tilpasninger av bruk av kommunale lokaler 

b. Til info 

c. Utredningsmidler2021: IRT vil oversende en uttalelse til saken. 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

11/21 

Godkjenning av referat fra styremøte 1/21 - beslutning 

Styremedlem Even Myhre har følgende kommentar til AU sin beslutning dagen etter 

styremøtet om endring av vedtak sak 6/21/e – Saker til NIF-ting – forslag fra Utleira IL: 

 

«AU kan ikke uten å ha fått tildelt fullmakter fra styret eller fremlagt saken på nytt for styret, 

snu om på et fattet styrevedtak. Styret har heller ikke fått info om endringene utover tillegg 

nedfelt i referat. Det fremgår heller ikke hva som er fremlagt nytt i saken, og som gjør at AU 

ønsker å endre vedtak fattet i styremøte. Det foreligger heller ikke referat fra AU-møtet (som 

jeg finner), og hvor det fremgår hva som er vedtatt og grunnlaget for dette». 

 

AU orienterte og begrunner endret vedtak. 

 

Vedtak Det er gjort en saksbehandlingsfeil som registreres som et kvalitetsavvik. 

Fullstendig korrespondanse og dokumentasjon legges fram på sty 3-21, for ny behandling og 

endelig vedtak.  
 

Sak  

12/21 

Regnskap IRT 2020 - beslutning 

- Behandling av forslag regnskap før oversendelse revisjon KPMG. 

- Adm legger forslag på DB før møtet. 

 

Vedtak Regnskap IRT tas til etterretning og sendes revisjon KPMG. Kvalitetsavvik vedr feil beregnet 

momskompensasjon registreres. 

Endelig regnskap framlegges for signering av styret etter gjennomgang av KPMG. 

 

Sak 

13/21 

Foreløpig budsjett IRT 2021 - beslutning 

- Adm legger forslag på DB før møtet. 

Vedtak Foreløpig budsjett 2021 tas til etterretning og vedlegges regnskap 2020 ved oversendelse 

revisjon.  

Plan for langsiktig bruk av disponible midler legges fram på styremøter 3/21 som grunnlag til 

vurdering og beslutning av endelig budsjettforslag til behandling på årsmøtet. 

Sak  

14/21 

Inkludering IL – status – beslutning og info 

a. Aktivitetsguide 

Det er kommet over 20 henvendelser hittil i år. Aktivitetsguidene følger opp familier 

der vi ser at noen barn har falt ut. IRT er invitert inn i møte med en ungdomsgruppe 

som BFT oppretter, der vi vil få informasjon om hva slags tilbud denne målgruppen 

savner. 

b. Rapport inkludering IL 2020 

Se vedlagt rapport sendt NIF.  

c. Inkludering 2021 – Forslag kriterier/retningslinjer støtte 

Inkluderingsutvalget har bearbeidet kriterier og retningslinjer Inkludering IL, støtte 

lav betalingsevne og klubbambassadør for 2021.  

d. Innkomne søknader støtte medlemmer med lav betalingsevne 

Det er kommet inn flere søknader fra ulike idrettslag.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/26yz91pjmt9sy90/Referat%20sty%20nr%201-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/whbyvyp1w4u4mhg/AAA8Z8vDQe3dZiLaRaXljI5da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/907r4ny4gshsbjy/AACOg2SPNDMtNCt-9KV1wpRqa?dl=0
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e. Annet – status div saker 

- Digital inkluderingssamling 12. april 2021. Vi vil sette fokus på hvordan ståa er i 

Trondheim. Hvor er det skoa trykker, hva finnes av løsninger, hva ønsker vi av gode 

prosjekter? Hvordan rekruttere og beholde i tiden vi er inne i. 

- Finn-fram-fest, ikke fått mer kontakt med kulturenheten og arrangementskontoret.  

- E-læringskurs, Akilles lager nå skisser på hvordan kurset vil se ut 

- Inkluderingsmateriell IRT 

- Pilot 0-24, samarbeidsforum mellom ulike instanser for barn i Østbyen. IRT 

inviteres inn i møte.  

- Ny TK tilskuddsordning for inkludering i kultur- og fritidsaktiviteter  
Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info. 

c. Kriterier/retningslinjer for tildeling 2021 vedtas som foreslått. 

d. Søknader behandles samlet sammen med andre søknader på neste styremøte. 

e. Digital inkluderingssamling, til info 

Finn-fram-fest, til info 

E-læringskurs, til info 

Inkluderingsmateriell- adm og inkluderingsgruppa jobber videre med saken 

Pilot 0-24- til info 

Tilskuddsordning- til info 

 

Nye innkomne saker til behandling -  beslutning 

Sak 

15/21 

Idrettens anleggsplan Trøndelag 

Frist 5. mars. 

Vedtak Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender over uttalelse på bakgrunn av 

diskusjon/innspill i møtet. 

Sak 

16/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak - beslutning 

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Status plan/program/invitasjon. Tryggve og Erlend. Vil bruke inkluderingsseminar 

for å teste utstyr for digitale møter.   

b. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021. Forberedelser. Status. 

c. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Ny side er opprettet og klar for å bygges opp. Møte med NIF og andre IR som 

benytter siden er avtalt 17.  feb. Status fra Gina 

Vedtak a. Til info. 

b. Til info.  

c. Til info. Adm bygger opp innhold i siden og kommer tilbake til dato for lansering. 

 

Sak 

17/21 

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

info 

a. Arrangementsstøtte 1.halvår 2021 

Se vedlagt forslag tildeling/uttalelse. Gina 

b. Campus – alternativvurderinger. Høring 

Frist 22. feb 

c. Investeringsbeslutning Granåsen utbygging fase 2 

Frist 18. feb 

d. KPA utbyggingsrekkefølge – kunnskapsgrunnlag, høring 

Uttalelse sendt 2. feb. Planlagt møte med Ranheim IL er ennå ikke avholdt.  

e. Massevaksinering Trondheim – bruk av idrettshaller 

Notat sendt K.dir 21. jan  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/qaqq7ikkyomlvug/AADCzUgSipBEyxTes6K6GW6pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qaqq7ikkyomlvug/AADCzUgSipBEyxTes6K6GW6pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4eqdffqq280cour/AAA2ylgIRRG68632VYMROlhAa?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/qaqq7ikkyomlvug/AADCzUgSipBEyxTes6K6GW6pa?dl=0
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f. PIF planprogram – utkast 

Uttalelse sendt 22. jan 

g. Hauken – PS tilknytning off vann-og avløp 

Uttalelse sendt 22. jan 

h. Lian og Kystadmarka, igangsatt planarbeid og høring planprogram 

Uttalelse sendt 2. feb. 

i. Kommunedelplan Klett, høring 

Uttalelse sendt 3. feb. 

j. PRIOR 2021-2022. Endelig rapport 

Sendt TK 3. feb 

k. Ishockey VM 2020 – politisk sak vedr søknad 

Uttalelse sendt 4. feb. 

 

Vedtak a. Framlagt forslag besluttes og sendes TK. 

b. Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender over uttalelse på bakgrunn av 

diskusjon/innspill i møtet. 

c. Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender over uttalelse på bakgrunn av 

diskusjon/innspill i møtet. 

d. Til info. Areal- og anleggsutvalg avtaler møte med RIL. 

e-k. Til info. 

 

Sak 

18/21 

Infosaker fra adm og styret 

a. NM-veka vinter- status 

Gina. 

b. Tiller Idrettspark – TK møte med idretten 28. jan 

Endelig mulighetsstudie. Anl.utvalg 

c. Nidarvollprosjektene. Møte avholdt 19. jan 

Se referat. 

d. TRIK – kvartalsmøte 1/21 med alle IR  

Se sammendrag. 

e. AlleMed- konferansen 2021 avholdt 28. jan 

Se presentasjoner. Gina 

f. Korona. SommerTrondheim 2021 

Møte med ordfører og TRIK avholdt 8. feb. Anne-Lise, Bjørn 

g. Nyhetsbrev TRIK februar 2021 
h. Kanal- og innholdsstrategi NIF 

NIF har laget egen veileder.  

i. Møte NTNUI, SIT, HF-grp 11. feb 

Erstatningstid i Trondheim Spektrum ifm. planlagt vaksinering i Dragvoll idrettsbygg 

fra 15. mars. Bjørn 

Vedtak / 

konkl 

a-i. Til info 

 

Sak 19/21 Eventuelt 

 

 a. Gjennomgang møteplan 2021 

b. Utredningsmidler FS sak 16. feb.  

c. Campus-planer 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/eyqw4uafc9qgius/AAB7Xh-xHUYbOvDq9qLSTcDUa?dl=0
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Vedtak a. Møteplan oppdateres i DB. 

b. Anne-Lise utarbeider og sender innspill på bakgrunn av konklusjon i møtet. Følger 

opp innstilling idrettsenheten pri: 1. Eberg, 2. Tiller idrettspark 3.Bydelsbasseng Øst. 

Foreslå bruk av disposisjonsfondet. 

c. Anne-Lise sender brev til rektor og prosjektansvarlig. Fokus på sikring av idrettens 

behov og tilrettelegging aktivitet for alle aldersgrupper. IRT er åpen for å ta et møte 

for drøfte saken. 

 

 

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

