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Styret i Idrettsrådet i Trondheim  

TK/IF v/ Knut Kvaran 

TRIK v/ May Romundstad 

 

Kopi:  

TK/rådmannen v/Ola B Rise 

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

Helge Johansen, Mona Åsgård og Cathrine Jystad 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 23. jan 2020 

REFERAT STYREMØTE NR 1/2020 

TIRSDAG 14. JANUAR KL 19.00 – 21.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17B 

 

Deltakere 

Styret:  Anne-Lise Bratsberg, Even Myhre, Tryggve Duun, Erlend Skårsmoen, Åse Jacobsen, 

Lena Kathrin H Mittet, Margit Herje Bergrem, Ida Sofie Johansen, Per Ivar Moe og 

Camilla Mattson 

TK:   Knut Kvaran, kun sak 1/20 

TrIK:  May Romundstad 

Meldt forfall:  Bård Bredesen, Gina Thrane 

Adm:   Bjørn Kilskar  

Referent:  Bjørn Kilskar  

Ikke møtt: 

 

 

FORMØTE AVHOLDT KL 18.00 – 19.00 

Møte med repr anleggsutvalg og skikrets vedr Næranlegg øst – Strindamarka.  

 

SAKLISTE.  

Kl 1900-1930 

Sak  

1/20 

Trondheim kommune   

a. Saker fra TK  

- Mulighetsstudie Eberg ferdigstilt før jul. 

- TK 2019 har inngått en samarbeidsavtale med RENH Granåsen AS om 

utarbeidelse av en reguleringsplan for et område på anslagsvis 45 daa i 

Granåsen i Trondheim. Dette er området mellom dagens idrettspark i 

Granåsen og Kongsvegen  

- KIF-kom 20.jan: Sak om Bruk av nærmiljømidler 2019 og planlagt bruk 2020, 

orientering om Strindmarka skianlegg. 

- Kommunaldepartementet har godkjent kommunal garanti til Vassfjellet 

Vinterpark 

- Oversikt plan politiske saker første halvdel 2020, se vedl. 
 

Konkl/ 

vedtak 

a. Til info 

 
Kl 1930-2100 

Sak  

2/20 

Godkjenning av referat fra styremøte 12/19  

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/wwduev0hhuitiy1/AABSWktK81r1xabUpzZfKDBma?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2xvqimq9nibhk6/REFERAT%20sty%20nr%2012-19.pdf?dl=0
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Vedtak Referat styremøte 12/19 godkjennes. 

Sak  

3/20 

Møteplan IRT 2020-2021 

Adm hadde utarbeidet utkast plan før møtet. Plan kun lagt ut 2020, oppdateres med plan fra 

1.jan 2021 senere 

Forslag 

vedtak 

Adm korrigerer planen etter innspill i møtet og oppdaterer løpende på DB. 

Innkalling av styremøter i Outlook iverksettes. 

 

Sak  

4/20 

Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguide 

Linda er fra 1. jan 2020 midlertidig ansatt i 60 % stilling. I tillegg til guiding vil hun 

ha oppfølging/tildeling av oppdrag for de andre tre guidene. Kontorplass sammen 

med Gina, kontordager man-tirs-tors. 

b. Utlysning søknadsrunde 1/20.  

Utlysning 9. jan. Søknadsfrist 5. feb. 

Egen søknad økonomisk inkludering 

c. Status klubbambassadør (tidl idrettskontakt). 

Samme søknadsfrist som inkludering i idrettslag 

d. Status regnskap/rapport NIF 2020 

Det jobbes fortsatt både med regnskap og rapport. Plan oversendelse KPMG for 

revisjon i løpet av uke 4. Frist oversendelse NIF 31.jan.   

e. Inkluderingssamling vår 2020 avholdes 20.april 

f. Annet: 

- Aktivitetsdag planlegges gjennomført i 2020 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info 

c. Til info 

d. Til info. Adm og inkluderingsutvalg sluttfører og oversender rapport til NIF. 
e. Til info. Adm og inkluderingsutvalget iverksetter planlegging. 

f. Til info 

 
Nye saker til behandling  

Sak 5/20 Ny lovnorm IR fra 1. jan 2020. Tilpasning av IRT lov 

Forslag tilpasset lov IRT ligger på DB. 

Vedtak Oppdatert lov IRT pr 14012020 vedtas som foreslått og iverksettes. 

Sak 6/20 TRIK langtidsplan 2020 -2024. Høring 

Frist 31. januar. 

Vedtak Leder, nestleder og adm utarbeider uttalelse og oversender TRIK.  

Sak 7/20 Strategisamling vinter 2019 

Fastsette plan / omfang / tid / forberedelser for samlingen. 

 

Vedtak Stålgården 10.feb kl 1630 – 2100 

Leder og adm utarbeider plan forberedelser og gjennomføring. 

 

Sak 8/20 Granåsen fase 3 – Workshop 1: Effektmål 

17. januar kl 09-15 er vi som eneste repr. for idretten innkalt til arbeidsmøte med følgende 

agenda: 

- Jobbe med effektmål for prosjektet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/8uaw1ge9yac95xe/M%C3%B8teplan%20IRT%202019%20-%202020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0leggex1uo41m5y/AACr_3KVPEtMOJQ8J6YtnOYva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a3vsqiore5xttk4/AAAlsB5YyWhBJSJ1Zak8qPjqa?dl=0
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- Definere suksesskriterier for de identifiserte effektmålene. 

 

Diskusjon – hva er idrettens langsiktig ønsket effekt i prosjektet?  Suksesskriterier? 

Adm stiller, noen fra styret som har mulighet til å delta på dette møtet? 

Vedtak Ingen konkrete innspill gitt. Adm stiller og følger opp med bakgrunn i våre tidligere innspill 

og behov i Granåsenprosjektet. 

 

Sak 9/20 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 69/19 Utfordringer idrettens bruk/leie av Trondheim Spektrum 

TS jobber aktivt for å ivareta/tilpasse seg til idrettens behov. Utfordringer følges opp 

løpende fra adm. 

b. Sak 104/19 Friskliv og mestring 

Avklaring vedrørende deling av haller kveldstid mellom idrett og Friskliv og 

mestring. Intet nytt 

c. Sak 114/19. Høring idrettsmelding NIF 

Vår uttalelse ble sendt TRIK, NIF og KUD 16. des. 

d. Sak 115/19 Kandidater styreverv TRIK 

Ingen forslag kandidater meldt inn så langt. Forslag fra styret?  

e. Sak 127/19 Årsmøte 2020 – oppstart planlegging 

  

  

Vedtak a. Vi planlegger med å legge et styremøte i Trondheim Spektrum og ber om dialogmøte 

med styret i Spektrum i forkant.  

b. Til info. Avventer utspill fra IF i saken. Saken avsluttes. Tas opp igjen på nytt ved når 

ny info kommer fra TK. 

c. Til info.  

d. IRT støtter gjenvalg av May Romundstad.  

e. Avholdes 4.mai kl 1800. Forslag kulturelt innslag med forestillingen «Ingen er homo i 

2.divisjon». av Karl Morten Amundsen og Andreas Koschinski Kvisggaard. Krever 

godt lokale. Adm sjekker ut. Adm lager plan fremdrift/forberedelser.  

 

 
Sak 

10/20 
Kommunale planer/saker til høring og uttalelse 

Høringer / planer / politiske saker  

a. Bookingrutiner i Granåsen 

Uttalelse sendt 12. des 

b. Nidarvoll/Sunnland detaljregulering – begrenset høring endring 

Uttalelse sendt 17. des 

c. Bruk av nærmiljømidler 2019 og planlagt bruk 2020 

Uttalelse sendt 18. des 

d. Leangen idrettspark, detaljregulering 

Sendt alle involverte lag og kretser på høring med innspill 5. jan. Innspill mottatt fra 

skøytekrets, NHF og Strindheim IL. Adm og anleggsutvalg jobber med uttalelse. Har 

fått utsatt frist til 16. jan. 

e. Reguleringsplan Tempe – Valøya 

Frist 8. februar 

f. Arrangementsstøtte 1. halvår 2020 

Adm lager forslag innstilling som legges på DB før møtet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/a3vsqiore5xttk4/AAAlsB5YyWhBJSJ1Zak8qPjqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a3vsqiore5xttk4/AAAlsB5YyWhBJSJ1Zak8qPjqa?dl=0
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g. TK forslag endring regelverk skjenkebevilgning. Høring 

Bl.a på områder definert som idrettsanlegg. Frist 31.jan 

 

Vedtak a-c. Til info. 

d. Anleggs- og arealutvalg og adm utarbeider og sender uttalelse. 

e. Anleggs- og arealutvalg og adm utarbeider og sender uttalelse. 

f.  Uttalelse sendes TK som foreslått. 

g. Adm og økonomiutvalg utarbeider og sender uttalelse. 

 

Sak 

11/20 

Infosaker fra adm og styret 

a. Fellesnemda IRT og KIR  

Ingen flere møter avholdt/uttalelser gitt i perioden 12. des  > sammenslutning.    

b. Problemer med vår hjemmeside.   

Vår leverandør Spoortz hadde et uhell ved oppgradering rett før jul. All data på 

hjemmesiden til alle brukere ble slettet fom. tidlig i mars 2019. Backup ble 

overskrevet. Sportz jobber nå intenst med å gjenopprette, men det er et svært 

krevende arbeid for mange klubber. Vi belager oss på å oppdatere vår hjemmeside og 

har begynt dette arbeidet. 

c. Nidarvoll Sunnland skole og idrettshall.  

Gina og Bjørn deltok deltok på dialogmøte idrett 7. jan. Se referat på DB 

d. Seminar arrangement 

Gina deltok på seminar 8. jan med tanke på vårt bidrag bla ifm NM-veka vinter 2021 

og Idrettsgalla 2021. 

e. Idrett for funksjonshemmede – info des 2019 

f. Kommunal banefordeling sommer 2020 

Anne-Lise og Bjørn gjennomførte banefordeling 13. jan. Referat kommer 

g. Strindamarka næranlegg 

Adm var 13. jan kl 15.30 i møte med TK, anleggsutvalg og skikrets for gjennomgang 

av nye skisser trase og adkomst til anlegget. Se nye skisser på DB.   

h. Granåsen – Fremtidens idrettspark  

Utviklingslab Granåsen inviterer til åpen lunsjmøte i Sparebank1 hytta 15. jan kl 

1200-1400. 

i. Granåsen. Referansegruppemøte 6.jan – referat. 

j. Leangen Atletklubb. Godkjent opptak NIF. 

k. Tungavegen 1 (Travparken). Detaljregulering – vedtak. 

l. Forum for daglige ledere større IR er opprettet 

Møtes på skype 1 gang pr mnd. Det er opprettet et arbeidsutvalg og det jobbes med et 

mandat for dette utvalget. Det er kommet forslag om øk bidrag fra deltakere til dette 

arbeidsutvalgets jobb. 
Vedtak / 

konkl 

a. Fellesnemda nedlegges. 

b. Til info. 

c. Til info. 

d. Til info. 

e. Til info.  

f. Til info. 

g. Til info. 

h. Til info. 

i. Til info. 

j. Info tas til etterretning. 

k. Til info. 

l. Til info 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/m76n1bhrp25dfoa/AACV4wR-_GfXOUVt8RoclgW1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/325vvdt6rw1s4bq/AAA-k6MDWArdckxPNIGEIKJja?dl=0
https://www.spoortz.no/hjem
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Sak 12/20 Eventuelt 

 a. Leder har vært i dialog med Stjørdal IR om å avholde et møte med dem. 

b. Stjørdal kommune. Vedtatt reguleringsplan Storvika. Hinder for adkomst transport 

for sufemiljøet. Må sees opp mot Temautredning idretts- og friluftsanlegg ved 

Trondheimsfjorden, vedtatt av fylkesutvalget sept 2018. Klagefrist 3.feb. 

c. Malvik IR har sendt anbudsforespørsel om adm.ressurs drift 

d. Klæbu IR – tiltak senioridrett.  

Nestleder informerte om tiltak senioridrett (idr.merke) i Klæbu IL med stor 

oppslutning. Eksempel for etterfølgelse i andre IL?  

Vedtak a. Tryggve og adm avtaler et fellesmøte med Stjørdal IR. 

b. Anleggsutvalget og adm skriver klage på vedtak.  

c. IRT må fokusere på våre kjerneoppgaver og har på dd ikke kapasitet til å påta oss 

ekstra oppgaver i tillegg. Det er heller ikke et aktuelt å ansette ny ressurs som skal 

ivareta denne oppgaven.  

d. Lager sak under nyheter på vår hjemmeside. Innspill tas med til strategimøtet, 

strategiplan – voksenidrett.  

 

 

Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2020-2021  

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd-til-friluftsliv/nyhetsarkiv/trondheimsfjorden/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd-til-friluftsliv/nyhetsarkiv/trondheimsfjorden/
https://www.dropbox.com/s/8uaw1ge9yac95xe/M%C3%B8teplan%20IRT%202019%20-%202020.xlsx?dl=0

