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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 03.juni 2020 

REFERAT STYREMØTE NR 6/2020 

TIRSDAG 19. MAI KL 19.00 – 21.00 

STED: TEAMS 

 

DELTAKERE STYRET: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Even Myhre, Lena Kathrin H Mittet, 

Margit Herje Bergrem, Ida Sofie Johansen, Per Ivar Moe, Bård Bredesen og Åse Jacobsen 

TK: Knut Kvaran, kun sak 52/20 

TRIK:  

MELDT FORFALL: Erlend Skårsmoen, Camilla Mattson, May Romundstad 
DELTAKERE ADM: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 
REFERENT: Gina Thrane 

 

 

FORMØTER  

KL 18.00 – 18.30 

Byåsen IL - info om hallprosjekt Myra. Se egen innkalling. 

KL 18.40 – 19.10 

Paraidrettssenter – info om planer og mulig etablering i idrettshall RIL. Se egen innkalling 

 

SAKLISTE  

Kl 19.10 – 19.40 

Sak  

52/20 
Trondheim kommune   

a. Info fra FS møte 19. mai, herunder koronatiltak. 

Kommunedirektøren bes raskt å gå i dialog med hallfordelingsgruppa slik at 

hallene kan åpnes for idretten raskest mulig. 

b. Korona – vedr utfordringer svømmeidretten. Klæbu IL, Vestbyen IL, TS&LK og 

Trondheim Triatlonklubb 

For skolebassengene og for bassenget i Klæbu som drives av Trondheim eiendom, er 

det besluttet at disse anleggene ikke vil åpne for normal drift før skoleåret starter opp 

igjen på høsten. 

For Husebybadet planlegges det med åpning for organisert idrettsaktivitet fra 1. juni. 

c. Korona –Beslutning vedr. sommer-is. 

På grunn av det pågående vedlikeholdsarbeidet, pandemisituasjon og 

smittvernshensyn som gir begrensninger på aktivitet, kostnader, oppstartstid og 

begrenset mulighet for åpningsperiode planlegger ikke kommunen noen 

sommeråpning av ishallene. 

d. TK utvikling av bookingsystem anlegg.  

NIF modernisering og digitalisering jobber med felles system (bygger på arr.modul) 

koblet til eget anleggsregister som skal tilbys idretten. Det planlegges nytt møte med 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/wnp2xer03684ufc/AADC9iNYvsf2ETr6AHFhWsuka?dl=0
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NIF vedrørende TK sitt prosjekt. IRT inviteres inn i møte for gjensidig 

informasjonsutveksling. 

e. Tillertomta – status innspillsrunden og videre framdrift mulighetsstudie. 
Innspillsrunden for idretten ble avsluttet 5.mai og det kom inn totalt 11 innspill. Enhet 

for idrett og friluftsliv ønsker at Idrettsrådet gjennomgår innspillene fra idretten og 

gjør en siling/prioritering imellom dem. 

f. Status Leangen bydelshall. Det planlegges for ferdigbefaring tirsdag 26.05.med mål 

om overtakelse før sommerferien og at hallen klar til bruk 24.08.20. 

g. Andre saker fra TK: 

- Sverresborg Fotball - Søknad kommunal garanti. 

- Gråkallen Vinterpark AS- KIF-komite ønsker en vurdering fra kommunedirektør av 

det nedskalerte prosjektet. 

- Ishall- KIF-komite ønsker en vurdering fra kommunedirektør på mulighet for en 

midlertidig ishall. 

 

Vedtak a. Til info 

b. Til info. IRT oversender notat i forkant av formannskapsmøte 28. mai. 

c. Til info 

d. Til info 

e. Adm og anleggsutvalg oversender uttalelse innen 27. mai. 

f. Til info 

g. Sverresborg fotball- IRT oversender notat til Bystyret før 28. mai. 

 

 
Kl 19.40 – 21.00 

Sak  

53/20 
Godkjenning av referat fra styremøte 5/20  

Vedtak Referat styremøte 5/20 ble godkjent. 

 

Sak  

54/20 
Årsmøte 2020. Status forberedelser  

Framdriftsplan. Gjennomgang status forberedelser: Gina 

Status saksframlegg/forslag vedtak årsmøtesaker. 

Spesielle tiltak ifm. gjennomføring av fysisk møte i Trondheim Spektrum. 

Innlegg fra ordfører? Hva gjenstår? 
 

Vedtak Adm. sluttfører alle sakspapirer som legges ut på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet.  

  

Sak  

55/20 

Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguide 

- Jobber med podkast med Tromsø og andre IR.  

- Oppfølging inn mot klubbambassadører og lag – forberede/planlegge oppstart  

- Oppfølging inn mot samarbeidspartnere  

- Oppfølging av familier som tidligere har fått hjelp til å komme i gang igjen. 

b. Støtte inkludering IL 1/20.  

Utbetalt 27. april   

c. Støtte økonomisk inkludering  

Utbetalt 27. april   

d. Støtte klubbambassadør  

Utbetalt 27.april   

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/f2diieh43wxy9nl/Referat%20sty%20nr%205-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lybrokirsr0u5v9/AACF74_UPcLNeHDx-COTtcDra?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpwkyme6nurpera/Forberedelser%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202020%20-%20framdriftsplan.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s9cnfbg6qry8dul/AABGr2KHeVOhTEdOMY7-Kutsa?dl=0
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e. Inkluderingssamling høst 

Utsatt inntil videre. Status planlegging. Fastsette ny dato? 

f. Annet: 

- Aktivitetsdag «Finn-Fram-Fest» i Trondheim Spektrum 27. sept.  

Status forberedelser og idedugnad.  

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info. 

c. Til info.  

d. Til info.  

e. Inkluderingsutvalget inviteres til et Teamsmøte for å planlegge seminar.  

f. Til info 

 
Nye saker til behandling  

Sak  

56/20 
SommerTrondheim2020 

Info om prosjektet, status etter møte med kretser, ordfører og K.dir 15. mai og info 

sendt alle IL 17. mai. Drøfte vår rolle i videre og framdrift prosjektet.  
Vedtak Idrettsrådet arrangerer Webinar for idrettslagene for å gi ideer. Vi oppfordrer idrettslag til å 

tenke sammen. Idrettsrådet tar ikke prosjektlederrolle, men kan bistå med å koble ulike 

idrettslag. 

57/20 Budsjettinnspill 2021 

Vedtak Økonomiutvalget utarbeider forslag til behandling på styremøte 4. juni 

58/20 Prioritering anlegg Trondheimsregionen 

Trøndelag IK ber IRT liste 10 idrettsanlegg vi ønsker realisert i Trondheimsregionen, samt 

hvilke som er de viktigste anleggene. Dette er da regionale anlegg, ikke rene 

Trondheimsanlegg. Anleggsutvalget framla forslag. 

Vedtak Framlagt forslag fra anleggsutvalget ble vedtatt uten endring. Adm oversender vårt innspill 

til TrIK. 

 

Sak 

59/20 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 22/20. Idrettskretssting TRIK. 

Ikke noe nytt. Idrettskretstinget er utsatt på ubestemt tid. Ny innkalling kommer med 

minimum 1 mnd varsel. 

b. Sak 29/20. Korona.  Risikovurdering IRT og iverksatte tiltak. 

Status fra AU. 

c. Sak 32/20. Rapport KUD/NIF. Kostnadsnivået i barne- og ungdomsidretten. 

Status oppfølging fra Øk.utvalg. 

d. Sak 39/20. Korona. Økonomiske virkninger og vurdering av tiltak 

Status fra AU.  

 

Vedtak a. Til info. 

b. Ingen oppdatering..  

c. Til info 

d. Til info 

 
Sak 

60/20 
Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/iszrlh103nalric/AACusjHsy7X6B6qxpXY1ewUla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iszrlh103nalric/AACusjHsy7X6B6qxpXY1ewUla?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/kalender/idrettskretsting-for-trondelag-idrettskrets-2020/
https://www.dropbox.com/s/qb2w0sujdzeml1y/Risikovurdering%20Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim%20-%20utadretta%20virksomhet.xlsx?dl=0
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a. PS Ranheim aktivitetshall – skisse til sak og avtale 

Anleggsutvalg legger fram forslag uttalelse. Frist 20. mai 

b. Reguleringsplan Reina – areal til idrett 

IF foreslår et dialogmøte for å drøfte saken hvis vi ønsker det før vi uttaler oss. 

c. Ranheim, kommunedelplan, igangsatt planarbeid og høring planprogram. 

Digitalt folkemøte 27. mai kl 18.00-19.30. Informasjon og lenke til møtet kommer på: 

FramtidsTrondheim. Frist 30. mai 

d. Kommunedelplan vann i Trondheim. Planprogram -høring.  

Uttalelse sendt 5. mai. 

e. Driftsform svømmebasseng Klæbu 

Uttalelse sendt 8. mai. 

f. Samarbeidsavtale TK – IRT. Innspill 

Innspill endringer ble sendt 24. april. TK konkluderte med at våre merknader allerede 

var ivaretatt på en god måte i eksisterende avtale. Forslag videreføring av 

samarbeidsavtale uendret behandles i FS 19. mai. Vi skal deretter formelt behandle 

avtalen på årsmøtet. 

 

Vedtak a. Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender uttalelse. 

b. Areal- og anleggsutvalget vurderer evt dialogmøte med TK/IF, utarbeider og sender 

uttalelse. 

c. Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender uttalelse. 

d-f. Til info 

 

Sak 

61/20 
Infosaker fra adm og styret 

a. Trøndelag IK har innkalt til dialogmøte 26. mai 

Følgende er innkalt IRT, NFF Trøndelag, Sør-Trøndelag skikrets og NHF Region 

Nord. Følgende deltar: Anne-Lise, Bjørn og Even. 

b. Møte med kontrollutvalg IRT 25. mai 

Tema er LAM 2019 

c. Invitasjon til tinget NIHF Region Midt 18. juni 

Anne-Lise deltar 

d. TRIK info 3/20 IR og soner 

e. Kommunedelplan Sluppen – melding om vedtak  

f. NIF – innspill forskuttering LAM og ekstraordinær støtte 

Sendt 27. april 

g. KUD og NIF – vedr krisepakker idrett fra store IR 

Sendt 29. april 

h. Dialogmøte frivillighet 30. april 

Gina 

i. NIF – beslutning forskuttering 80 % LAM direkte til IL 

Mottatt 8. mai. Vedtaket ble senere trukket tilbake og ny vurdering pågår i NIF. 

j. Granåsen idrettsby, offentlig- privat samarbeid. 

Info fra WS 8. mai. Videre framdrift. Anne-Lise 

k. NIF – innspill forskuttering LAM fra store IR 

Sendt 11. mai 

l. Møte TRIK og NIF IT 14. mai vedr bookingsystem anlegg  

Se sak 52/20, d 

m. TRIK info gratis Web-kurs 

n. TK vedtak tilsyn idrettshaller 2020-2022 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim
https://www.dropbox.com/sh/xpxepigfwbexkek/AADyf-wSzXXCF4opDWIW_3Qwa?dl=0
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o. Hallfordeling 2020-2021. Fordelingsmøte 2. juni  

Status 

p. Fordeling kunstis 2020-2021. Fordelingsmøte 10. juni 

Status  

q. Pumas Ballklubb Trondheim er nedlagt 

r. Storørreten Castingklubb er nedlagt 

 
Vedtak / 

konkl 

a-p. Til info 

q-r. Info tas til etterretning 

Sak 62/20 Eventuelt 

 a. Møteplan 2020-2021 

Gjennomgang av planen framover mot sommeren – evt behov justeringer. 

b. Ferieplan styret og adm 

Vedtak a. Adm oppdaterer møteplanen i DB. 

b. Til info 

 

 

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.dropbox.com/s/8uaw1ge9yac95xe/M%C3%B8teplan%20IRT%202019%20-%202020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8uaw1ge9yac95xe/M%C3%B8teplan%20IRT%202019%20-%202020.xlsx?dl=0

