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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 02. sept 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 8/21 

ONSDAG 25. AUG KL 18.00 – 21.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 
DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Per Ivar Moe, Tryggve Duun, Bård Bredesen, Erlend Skårsmoen, 

Åse Jakobsen. Even Myhre, Ingrid Ulvan Olsen, Henning Andersson og Renate Thorvaldsen 

Svinning. 

TK: Knut Kvaran (kun sak 58/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Lena Kathrin Haram Mittet 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane, Linda Marie Skjervold 

Referent: Gina Thrane 

 

FORMØTE 16.30-18.00 

Bli-kjent møte nytt styre, servering av mat. Samme sted 
 

SAKLISTE  

Kl 18.00 – 18.30 

Sak  

58/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a) Politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling 

formannskapet 25.8 har behandlet følgende saker: 

• Tiller idrettspark - videre retningsvalg 

• Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Fastsetting av planprogram 
 

 formannskapet 31.8 vil behandle følgende saker: 

• Orientering om kommunedirektørens behandling av søknad fra Vassfjellet 

Vinterpark AS om tilskudd til rekkefølgekrav 

• Myrahallen - økonomiske konsekvenser for Trondheim kommune   

Konkl/ 

vedtak 

a. Til info 

Areal- og anleggsutvalg setter ned gruppe som ser på sak om kunstgress- 

målkonflikt 

Kl 19.00 – 21.00 

Sak  

59/21 

Godkjenning av referat styremøte 6/21 – beslutning 

(Styremøte 7/21 omhandlet kun årsmøteforberedelser og det ble ikke skrevet referat.) 

Vedtak Referat styremøte 6/21 ble godkjent. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/2hmn4dykoei34nf/AAA59aoiaAQVY45TfHeWJBGja?dl=0
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50010343
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500210000280332-1-1430980
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50010315
https://www.dropbox.com/s/rps77u3qvb1cknv/referat%20sty%20nr%206-21.pdf?dl=0
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Sak  

60/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Se vedl. statusrapport sendt NIF 3. aug. Foreløpig mottatt 100 000 kr i IMDI- 

midler fra NIF, siste 50 000 mottas når statusrapport er godkjent.  

b. Inkludering IL  

Har inngått avtale med Gina og Trøndelag IK om at hun skal ivareta IRT 

Inkludering IL fram til og med overlapping med ny medarbeider. 

Utlyst restmidler, søknadsfrist 31. aug 

Nye søknader: 

IL Trond  

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Nye søknader: 

Strindheim IL 

Ranheim IL 

d. Klubbambassadør 

Nye søknader: 

Trygg Lade 

e. Annet – status div saker 

Seminar i Trondheim planlegges 8. november. Presentasjon Inkl IL, 

aktivitetsguide og klubbambassadør. Lokal forankring. 

Seminar NIF 13.-14. oktober i Asker. Hvem deltar? Frist påmeld 28. sept. 

Nasjonal konferanse Inkludering på Ullevål 18. november. Hvem deltar? 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. 

b. Til info. 

IL Trond tildeles 25 000 kr.  

c. Strindheim IL tildeles 64 500 kr. 

Ranheim IL tildeles 38 450 kr. 

d. Trygg Lade tildeles 20 000 kr. 

e. Til info, inkluderingsutvalget planlegger seminar. 

Gina og Linda deltar på seminar NIF og konferanse. Styret vurderer deltakelse 

og melder tilbake til adm. 

Sak  

61/21 

Regnskapsrapport pr 30.06.21 

Adm gjennomgår og kommenterer i møtet. 

Vedtak Regnskapsrapport pr 30.06.21 tas til etterretning. 

 

Sak  

62/21 

Trondheim kommunes idrettsstipend 2021 

Se innkomne søknader og sammenstilling av disse. Gjennomgang kriterier og 

diskutere hva som bør vektlegges. Beslutte videre behandling. 

Vedtak Det enkelte styremedlem melder sin innstilling, 2 gutter og 2 jenter, til adm innen 20. 

september. Saken sluttbehandles i styremøte 9/21. 

 

Sak  

63/21 

Ildsjel Trondheim 2021 

Se innkomne innspill på kandidater fra lagene. Frist 15. sept TrIK.  

Vedtak Adm innhenter flere innspill. E-postbehandles i styret. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/1ji5vulnl8wjn8z/AAAxfjuhg8Pr4U-zrCPNrptHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/woufwckbd74ota5/AAAIQQIggn4fpUDsjM1bU9cKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mu9b298l3036nfm/AABmoFeMv0FZD6093o44bs85a?dl=0
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Sak  

64/21 

Arrangementsstøtte 2. halvår 2021 

Se kommunens innstilling og adm kommentarer/innstilling. 

Vedtak Adm innstilling vedtas og sendes kommunen. 

 

Sak  

65/21 

Støtte utstyr private anlegg 2021 

Se kommunens innstilling og adm kommentarer/innstilling. 

Vedtak Adm innstilling vedtas og sendes kommunen. 

 

Sak  

66/21 

Kommunale midler – hovedrunde 2021 

Status innkomne søknader og søknadsbehandling. Plan videre behandling av saken. 

Vedtak Adm og økonomiutvalget behandler saken etter samme mal er benyttet de siste årene 

og rapporterer til TK for utbetaling. 

 

Sak  

67/21 

Lokale aktivitetsmidler 2021 

Se tildeling, krav og anbefalinger NIF/KUD, samt vedtatte kriterier fra årsmøtet. Plan 

for behandling av saken. 

Vedtak Adm og økonomiutvalget behandler saken etter samme mal som er benyttet de siste 

årene og rapporterer til TRIK/NIF for utbetaling.  

 

Sak  

68/21 

Prioritering av anleggsbehov 2022-2023 

Info om status i saken og videre behandling. 

Vedtak Areal- og anleggsutvalget og adm behandler saken og framlegger endelig PRIOR 22-

23 for sluttbehandling i styret i løpet av høsten. 

Prinsipielle avklaringer tas i styremøtet før endelig beslutning. 

 

Sak  

69/21 

Tilbake til idretten 

Vår rolle i kampanjen og markering 25. sept. Adm har sendt ut forespørsel til 

særkretser, kun orientering har meldt sin interesse for en felles markering. 

Vedtak IRT tar ingen aktiv rolle for markering, men kan bidra og koordinere ved behov. 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

70/21 

Spillemiddelsøknad NIF 2022 - høringsinnspill  

TRIK ba om innspill til saken. Anne-Lise presenterte forslag svar / uttalelse 

Vedtak Anne-Lise oppdaterer svar/uttalelse etter innspill i møtet og sender over til TRIK. 

 

Sak 

71/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 109/20. Årsmøte 2021 

Se protokoll fra årsmøtet. Kort evaluering. Drøfte møtedato 2022. 

b. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Ikke noe nytt 

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

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

d. Sak 53/21. Ansettelsesprosess ny idrettskonsulent. 

Fremo bemanning ble etter konkurranse tildelt oppdraget. Total pris ca. 85 000 

kr inkl annonsering. Oppstartmøte avholdt 19. aug. Se foreløpig fremdriftsplan. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/qa4olnphurtom67/AACii5qxZglJfroc5eGXMoIsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l59i4dqlia13gyb/AAC8jlPm1wbegJuA0zkllIvpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/aoyg2cy1un2ev9k/AADHQ6wzoib9gjpbLvlCkBfya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7w6h5pn7xhti6d7/AADRc6eXa9_ojHlL7RQVOLAka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4e8v7ly4jm5jehq/AAAQpPFcQ1k205eBX0z0Gut7a?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/
https://www.dropbox.com/sh/fjc76gx1kg5k9u4/AABXmfs8C0Z0My_-SWI13SGna?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xnlocp3b0wa7l64/Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202021%20IR%20Trondheim.%20TOTAL.pdf?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/s/7o9lhl8cuw2jl8z/Forslag%20til%20fremdriftsplan.docx?dl=0
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Vedtak a. Til info. Møtedato 2022 ikke satt. 

b. Til info. Adm jobber videre med siden og kommer tilbake til dato for lansering. 

c. Anne-Lise følger opp saken. 

d. Til info. Tryggve bistår med intervjuprosessen. 

 

Sak 

72/21 

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

beslutning 

a. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Møte avholdt 4. mai. Status etter møte 24. juni sammen med TRIK, der 

ordførere i de 5 aktuelle kommunene ble invitert. 

b. Trondheim Spektrum – utkast eierstrategi 

Foreløpig uttalelse ble sendt 1. juni. Saken skal etter planen komme på til ny 

formell behandling i idrettsrådet. 

c. Temaplan for klimatilpassing- høring 

Frist uttalelse 20. sept (utsatt fra 20. aug) 

d. Kvalitetsprogram Nyhavna, begr offentlig ettersyn 

Uttalelse sendt 18. juni 

e. KPA, endring i bestemmelser- høring 

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

uttalelse til høringen sendt 5. juli. 

f. Lerkendal øst, vedr regulering, bygningsrådet 3. aug 

Uttalelse sendt 2. august. Se også notat med kommentarer fra Lerkendal 

Stadion AS. 

g. Vollan steinbrudd og deponi Malvik – detaljregulering 

Felles uttalelse med Malvik IR ble sendt 8. aug. 

h. Myrahallen (Byåsen IL). Utkast PS økonomiske konsekvenser for TK 

Uttalelse sendt 19. aug 

i. Vassfjellet Vinterpark AS. Utkast PS søknad om tilskudd rekkefølgekrav 

Uttalelse sendt 19. aug 

j. Forset Øvre, oppstart regulering og forslag planprogram 

Uttalelse sendt 19. aug 

k. Trondheim katedralskole inkl idrettshall – detaljregulering 

Uttalelse sendt 19. aug. 

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

politisk behandling. Pr dato er vi kjent med positiv tilbakemelding fra 

idrettsrådet i Melhus. 

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

c. AU utarbeider og sender uttalelse i saken. 

d-k. Til info. 

 

Sak 

73/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Placebo Ballklubb, tap av medlemsskap 

b. Sammenslutning Trondheim Droneklubb og Trondheim Modellflyklubb 

c. Møte skytehall med TRIK og ordførere 24. juni 

d. Pres formannskapsmøte. Gjenåpningsplan. 29. juni 

e. Pres KIF-kom vedr Tillertomta 16. aug.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/fjc76gx1kg5k9u4/AABXmfs8C0Z0My_-SWI13SGna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjc76gx1kg5k9u4/AABXmfs8C0Z0My_-SWI13SGna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iuichanizarq8nk/AABnCn67DKDeYKnrpeISWzkda?dl=0
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f. Søknad momskompensasjon 2021 godkjent 

Søknadssum kr 196 900, men forventer som vanlig noe avkortning. 

g. Øvre Rotvoll områderegulering – vedtak 

h. Kvartalsmøte TRIK med SK/IR juni - presentasjon 

i. Nyhetsbrev TRIK august 21 

 

Vedtak / 

konkl 

a. Info tas til etterretning. 

b. Info tas til etterretning. 

c-i Til info 

 

Sak 74/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 - 2022   

Beslutte datoer styremøter og strategisamlinger mm  

 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter beslutninger i møtet. Adm sender innkallinger i 

Outlook 

 
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

