
Referat møte HF-grp 4. april 
Idrettens hus kl 1414-1530 

Deltok: Se vedlegg 

Referent: Bjørn Kilskar 
 
1. Info fra møte med ordførere om fylkeskommunal halltid 

Trøndelag FK vil i juni fremme politisk sak vedr leie i fylkeskommunale idrettsanlegg. TrIK og 

IRT vil følge opp med innspill i prosessen. Fokus fra idretten vil være å jobbe for en permanent 

løsning der også fylkeskommunale anlegg blir gratis for barn og unge opp tom. 19 år.  

Utfall av saken vil være førende for budsjett fom. 2023. Positive signaler om at TK kan være 

villig til å bidra til midlertidig løsning med leie av tid i fylkeskommunale haller høsten 2022. 

2. Status rammetid TK – noe nytt? 

Kort info om mindre justeringer ble gitt i møtet og er innarbeidet i dokument tilgjengelig 

ramme sommer 2022. Se vedlagt oppdatert rammeskriv fra TK pr 300322 

3. Arrangementliste sommer – status og bruk av betalt tilsyn 

TK gikk gjennom arr.lista. Mindre justeringer gjenstår som TK ordner opp i direkte med 

aktuelle arrangører. Kjøp av tilsyn i kommunale haller utenfor rammetid utgjør 115 t.  

(Etterskrift: Kjøp tilsyn justert opp fra 115t til 120t iht endelig arr.liste pr 070422) 

Se vedlagt arr.liste sommer 2022 pr 070422. 

Merk: Denne legges i HANO og oppdateres ikke videre. HANO er oppdateres løpende og er 

gjeldende fra 080422 

4. Vedta ramme fordelt i haller sommer 

Tilgjengelig ramme ble oppdatert med uttak av tid til arr.liste. Noe rammetid ble flyttet fra 

andre haller til Leangen bydelshall da denne gir dobbel uttelling mht tilsyn. 

Se vedlagt endelig ramme fordelt på hallene sommer 2022. 

5. Vedta detaljfordeling haller sommer 

Se vedtatt detaljfordeling rammetid i hallene sommer 2022 

6. Saker og forberedelser neste møte HF-grp 25. april  

- Status ramme til fordeling sesong 22-23 

- Oppstart rammefordeling «små idretter» 

- Arr.liste sesong 22-23. Status og spesielle utfordringer som mål løses 

- Evt 

TK og SK jobber løpende med å løse kollisjoner i arrangementlista. Kun spesielle utfordringer 

løftes inn for å løses i HF-grp møter. 

Alle idretter som ennå ikke har meldt inn ønske/behov for rammetid 22-23 (endret behov fra 

sesong 21-22) og arrangementer sesong 22-23 må straks gjøre dette. 

7. Eventuelt 

TS informerte om status signerte avtaler kommende sesong. Har allerede i stor grad fyllt opp 

kvoten på 3 000t i idrettsperioden. Dette innarbeides i arr.lista i løpet av april. TS viste også 



fram en ny detaljert oversikt over hvilke haller / tidspunkter som det enkelte event legger 

beslag på.  

 

 


