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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 alle ansatt 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 29. okt 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 10/21 

TORSDAG 21. OKT KL 18.00 – 2100 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 
DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Per Ivar Moe, Bård Bredesen(tom sak 96), Tryggve Duun, Åse 

Jakobsen. Even Myhre (Teams), Henning Andersson og Renate Thorvaldsen Svinning. 

TK: Knut Kvaran (kun sak 90/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Lena Kathrin Haram Mittet, Ingrid Ulvan Olsen og Erlend Skårsmoen 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane (Teams kun sak 91/21), Linda Marie Skjervold(Teams 

kun sak 90/21), 

Referent: Bjørn Kilskar 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

90/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Dialogmøte IRT – K.dir høst. Dato og agenda 

Aktuelle saker: PIF-plan framdrift/involvering i arbeidet, planprogram KPA 

2022-2034, markalov - forslag KIF-kom, PRIOR anlegg 2022-23.  

 

b. Politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling 
Formannskapet 19. oktober 
FO 89/21 Sak evt - Oppstartsmøte Leinstrand IL - Trygve Bragstad (H) 
FO 90/21 Sak evt - Situasjonen for isidrettene i Trondheim - Julie Indstad Hole (AP)  
Bystyret 27. oktober 
Sak 142/21 Oppfølging av formannskapets vedtak - spørsmål om bevilgning til 
dekning av  
rekkefølgebestemmelser for Vassfjellet Vinterpark. 
Sak 143/21 Vassfjellet Vinterpark AS - søknad om kommunal lånegaranti. 
Sak 144/21 Interkommunal avtale om Skaun Motorsenter og kommunal lånegaranti. 
KIF-komite 4.11 (Bystyre 18.11) - planlagte saker fra IF 
Myrahallen - avtaler mellom Trondheim kommune og Byåsen IL.  
Myrahallen - Kommunal garanti for Byåsen idrettslag. 
Bjørkbakken hoppbakke- interkommunal avtale.  
Andre saker som nærmer seg politisk behandling 
Sørborgen 11er-kunstgress - overtakelse av Klæbu idrettslag. 
 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/jqg8s145vnzmljo/AABjxMDhMNC3hfHFqOIhnK8Ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jqg8s145vnzmljo/AABjxMDhMNC3hfHFqOIhnK8Ya?dl=0
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50010319
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/5009849
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c. Andre saker fra TK  
Kommunedirektøren presentere forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025, 
fredag 22.10 kl 09-11.  

 

Konkl/ 

vedtak 

a. Aktuelle datoer ble listet. Adm og Knut avtaler møtedato og kaller inn. 

b. Til info 

c. Til info 

 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

91/21 

Godkjenning av referat styremøte 9/21 – beslutning 

 

Vedtak Referat styremøte 9/21 ble godkjent. 

 

Sak  

92/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Stor aktivitet blant alle aktivitetsguidene. Linda informerer. Rest tildeling 

IMDI-midler fra NIF er mottatt.  

b. Inkludering IL  

Søknadsskjema stengt for nye søknader etter siste runde. Ikke kommet inn 

andre henvendelser. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Søknadsskjema stengt for nye søknader etter siste runde. Ikke kommet inn 

andre henvendelser. 

d. Klubbambassadør 

Nye søknader:  

- Sørsia Basketballklubb Trondheim (1), har en fra før. 

- Utleira IL (3) 

- Danseriet 4step (1) 

- FK Kvik (1) 

- Spektra Cricket Klub (3) 

- Nidaros Judoklubb (trukket søknad) 

e. Rapport 2021 

Rapportering fra IL, frist 15. des. Rapportskjema sendt ut 15. okt. 

Rapport til NIF 2021, frist 1. feb 

f. Kriterier og søknad 2022 

- Kriteriene åpner for tildeling til lag utenfor NIF og inntil 50 % dekning av 

utgifter aktivitetsguide.  

- Søknad til NIF hadde frist 20. okt, kopi av søknad lagt på DB før møtet. 

- Tildeling og utbetaling fra NIF allerede i løpet av januar.  

- Behov for å endre kriterier for søknad/tildeling før utlysning? 

- Sette frist for søknad fra IL. 

g. Annet – info og status div saker  

- Info fra seminar NIF 13.-14. oktober i Asker. Linda, Gina og Bjørn 

- Seminar Vestbyhuset 9. november. Invitasjon sendt ut 6. okt. Status 

påmelding og forberedelser. 

- Nasjonal konferanse Inkludering på Ullevål 18. november. Linda, Gina og 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/budsjett-regnskap-og-rapporter/handlings-og-okonomiplan-budsjett/
https://www.dropbox.com/s/i5bkj0sagc3ylug/Referat%20sty%20nr%209-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r7pmejmrnnw92uv/AAAoizV1Rx1hAp4JV0844Ft0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r7pmejmrnnw92uv/AAAoizV1Rx1hAp4JV0844Ft0a?dl=0
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Bjørn deltar. Konferansen kan følges digitalt. 

 - Finn-fram-fest 3. april i Trondheim Spektrum, Øya stadion og området rundt. 

- Fritidskortet, Trondheim inn i ordningen i 2022. 

Forslag 

vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. 

b. Til info 

c. Til info 

d. For siste halvår 2021 tildeles klubbene kr 5 000 kr pr guide. 

Tildeling:  

Spektra Cricket Klub:     2 x 5 000 kr for 2.halvår 21. 

Danseriet 4step:             1 x 10 000 kr for hele 2021. 

Utleira IL:                       3 x 5 000 for 2.halvår 21. 

Sørsia Basketballklubb:  1 x 5 000 for 2.halvår 21. 

Fotballklubben Kvik:      2 x 5 000 for 2.halvår 21. 

Klubbene oppfordres til å søke på nytt ved ny utlysning for 2022. 

e. Til info 

f. Ingen behov for på å endre kriteriene før utlysning til IL for 2022. 

Utlysning til IL 2022 iverksettes innen 10. des med frist søknad 20. jan. 

Tildeling hovedrunde 2022 besluttes på styremøte i februar.  

g. Til info. Presentasjoner fra møter Asker 13.-14. okt legges på DB. 

 

Sak  

93/21 

Regnskapsrapport pr 30. sept 2021 - beslutning 

Lagt på DB før møtet. Adm gikk gjennom i møtet. 

Vedtak Regnskapsrapport pr 30. sept 2021 tas til etterretning. 

 

Sak  

94/21 

Budsjettinnspill politisk 2022 – forberedelser/prosess 

K.dir forslag legges fram 22. okt. Økonomiutvalget presenterer prioriterte områder vi 

bør ha fokus på - diskusjon og innspill.  

Innspill sendt bystyret i forbindelse med NFF Trøndelags presentasjon i KIF-komite 4. 

okt må følges opp i arbeidet.  

Vedtak Økonomiutvalget utarbeider utkast budsjettinnspill basert på kommunedirektørens 

budsjettforslag. AU sluttbehandler og sender budsjettinnspill innen 15. nov.   

AU avtaler møter med politiske partier i uke 46. 

 

Sak  

95/21 

Idrettsgalla 8. jan 2021 

Diskutere vår deltakelse og dekning av kostnader for styret og adm. 

Se vedlagte info om bestilling og priser. 

 

Vedtak Idrettsrådet dekker billett «SpirreVIP 1» for hele styret, adm og guider. 

Evt. følge dekkes av den enkelte. Adm iverksetter snarest felles bestilling av billetter 

etter runde med påmelding fra styret. 

 

Sak  

96/21 

Idrettspresidentens besøk i Trondheim 29. nov  

Anne-Lise orienterte. Er i Trondheim deler av dagen. Skal trolig innom Parasenteret 

på Ranheim. Bør møte K-dir/IF, besøke Granåsen?, … 

Vedtak Anne-Lise følger opp inn mot NIF og TrIK. 

  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/mgr8mzqdyu98ddc/AACKZMNalTOSbQp8tg-J_U4Qa?dl=0
https://www.teamnor.no/idrettsgalla/
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 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

 Ingen innkomne saker 

Sak 

97/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Status fra nedsatt arbeidsgruppe. 

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

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

c. Sak 53/21. Ansettelsesprosess ny idrettskonsulent. 

Iselin Ra, som i dag jobber i Trondheim bydrift, ble tilbudt stillingen og har 

takket ja. Har i utg.pkt 3 mnd oppsigelse, men kan starte opp allerede 3. januar. 

Kontrakt signeres ila uke 43. Deltar på inkluderingsseminaret 9. nov.  

d. Sak 62/21. Trondheim kommunes idrettsstipend 2021 

Vår innstilling ble sendt 5. okt. 

e. Sak 66/21. Kommunal midler hovedrunde 2021 

Vår innstilling ble sendt 19. okt. 

f. Sak 67/21. Lokale aktivitetsmidler 2021 

Status i arbeidet. Vi har mottatt kriterier og retningslinjer for ekstraordinær 

LAM. Trondheim har fått ca. 1,78 mill i ekstra tildeling, se forutsetninger 

markert i kriteriene for tildeling.  Øk.utvalget har behandlet saken i møte 5. 

okt. Adm har også drøftet med noen andre større IR. Øk.utvalget og adm la 

fram og begrunnet forslaget i møtet. 

g. Sak 68/21. PRIOR 2022-2023 

Status innspill fra særforbund/kretser og plan videre arbeid i areal- og 

anleggsutvalget. 

h. Sak 80/21. FNs bærekraftsmål – hvordan vi skal ivareta i vårt arbeid? 

Styret skulle innen 13. okt legge inn sine kommentarer i aktuelle delmål i 

dokumentet etter forrige behandling, Anne-Lise presenterer forslag beslutning. 

i. Sak 81/21. Temakveld bærekraft 

Status fra arbeidsgruppen (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda)  

Intet nytt. 

j. Sak 82/21. Ekstraordinært idrettsting Ullevål 16. - 17. okt 2021 Info fra 

Anne-Lise 

k. Sak 83/21. Idrettsstipend – Forslag endring/forbedring søknadsprosess 

Status fra Øk.utvalg ang oversendelse endringsforslag og møte IF. 

l. Sak 84/21. Regjeringens idrettsstrategi. – Sterkere tilbake – En mer 

inkluderende idrett. 

Utvalgene legger i møtet fram hvilke konsekvenser dette vil ha for oss og evt. 

tiltak vi bør/må iverksette allerede i 2021. 

 

 

Vedtak a. Til info. Arbeidsgruppa og adm jobber videre med saken og kommer tilbake til 

dato for lansering. Iselin Ra (ny ansatt idrettskonsulent) kobles på arbeidet når 

hun begynner i jobben. 

b. Anne-Lise følger opp saken. 

c. Til info. Saken avsluttes. 

d. Til info. Saken avsluttes. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/3uz7my3hxxdwe80/AADWx-oFV5s6bp3TT3JSoiqda?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/r2nqlasaq7bd1wc/AABrhepEiNlmlJh8t42eczc8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/51snkz7beogd1ep/AAB-fhKoUmxjj9sPNlebRayUa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcujjptp1axqaiq/LAM%202021%20brev%20fra%20NIF%20til%20idrettsr%C3%A5d%20og%20idrettskretser%20om%20ekstraordin%C3%A6rt%20tilskudd%20for%202021%20september.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4e8v7ly4jm5jehq/AAAQpPFcQ1k205eBX0z0Gut7a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zoc8r58qqxh93ha/FNs%20b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l%20-%20utg.pkt%20diskusjon%20og%20innspill.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5h17d5q9ytu85m/Regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5h17d5q9ytu85m/Regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf?dl=0
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e. Til info. Saken avsluttes. 

f. Se vedlagt vedtak kriterier beregning ekstraordinær LAM 2021. 

Økonomiutvalget og adm iverksetter beregning av støtte og rapportering til NIF 

innen 15. nov.  

Økonomiutvalget og adm beregner ordinær LAM 2021 og rapporterer til NIF 

innen 15. nov. 

g. Til info. Adm lager møteplan AAU for behandling av saken. 

h. Anne-Lise legger fram forslag vedtak på styremøte 11/21 

i. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. 

j. Temakvelden utsettes til jan/feb 2022. Arbeidsgruppa jobber videre med saken. 

k. Adm sender over saken til IF og ber om at IRT involveres i arbeidet med å 

forbedre søknadsskjema før utlysning 2022. 

l. Ingen andre strakstiltak enn behandling av ekstraordinær LAM 2021. Avventer 

utspill fra NIF på øvrige tiltak/ordninger som er skissert i dokumentet. Saken 

avsluttes.  

 

Sak 

98/21 

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

beslutning 

a. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Status i arbeidet. Intet nytt. 

b. Trondheim Spektrum – utkast eierstrategi 

Foreløpig uttalelse ble sendt 1. juni. Det er bekreftet at saken skal komme på 

ny formell behandling i idrettsrådet, men det kan ta noe tid. Intet nytt. 

c. KPA, endring i bestemmelser- høring. (Pkt vedr Jonsvatnet) 

Uttalelse med anmodning om å stoppe høringsprosess sendt 18. juni og 

uttalelse til høringen sendt 5. juli. Pkt vedrørende forbud mot tiltak ved 

Jonsvatnet ble tatt ut ved politisk behandling. Dette vil komme opp som egen 

sak senere pga. innsigelse fra Statsforvalter vedr. virkninger for landbruk.  

Intet nytt 

d. Myrahallen – Byåsen IL. PS avtaler med TK 

Frist uttalelse 25. okt. Økonomiutvalget la fram forslag uttalelse. 

e. Bjørkbakken. Stjørdal – PS sak avtale interkommunalt samarbeid 

Anne-Lise hadde hatt møte med Stjørdal IR og laget utkast til uttalelse i saken. 

f. Kommuneplanens arealdel (KPA) 2022-2034. Høring planprogram 

Frist 10. des. 

g. Kunstgress og utfordring. Notat til KIF-komiteen 

Uttalelse sendt vedr orienteringssak i KIF kom 4. okt 

Vedtak a. AU følger opp saken videre og utarbeider uttalelse når den kommer opp til 

politisk behandling.  

b. AU utarbeider og sender uttalelse i saken når den kommer til ny behandling.  

c. AU utarbeider og sender uttalelse i saken når den kommer til ny behandling.  

d. Økonomiutvalget sluttfører uttalelsen etter innspill i møte. Adm sender TK. 

e. Uttalelsen ble besluttet uten endringer. Adm sender TK. 

f. Areal- og anleggsutvalget legger fram forslag uttalelse til behandling 

styremøte 25. nov. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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g. Til info. Innspillet må ivaretas i vår uttalelse til budsjettet til politikerne. 

 

Sak 

99/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Bestemmelser søknad mva-komp ved bygging av idrettsanlegg 2022 

Fastsatt av KUD 300621. Frist 1. des 

b. Trønderidrettens møteplass Campus Steinkjer 22-24. okt 

c. Infobrev TRIK nr 7/21 – idrettsråd og soner 

d. Nyhetsbrev paraidrett Trøndelag sept 21 

e. Fordelingsmøte svømmehaller avholdes 25. okt 

f. Brukermøte TS 21. sept - referat 

Vedtak / 

konkl 

a-f. Til info 

 

Sak 100/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 - 2022   

Gjennomgang og evt oppdatering ved behov  

b. Idrettens Hus pusses opp og kontrakt forlenges 

Ingen økning av husleie, men TRIK forplikter seg til å inngå ny leieavtale for 

7 år med Agenda Eiendom. IRT må også skrive ny leieavtale med samme 

binding.  

 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter beslutninger i møtet. 

b. Daglig leder gis fullmakt til å inngå leieavtale. 

 

 
Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2021 

Handlingsplan 2021-2022 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  

 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kalender/tronderidrettens-moteplass-2021/
https://www.dropbox.com/sh/om120l7vsgtx5zm/AAAFA00UB21GQ-81VVUsv4Bha?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bbylm31pha8dp9/Handlingsplan%20IRT%202021-2022%2C%20etter%20sty%20290921.%20Iverksatt%2C%20noe%20oppdatering%20gjenst%C3%A5r.xlsx?dl=0

