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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 ansatte 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 5. okt 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 9/21 

ONSDAG 29. SEPT KL 18.00 – 20.40 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 
DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Per Ivar Moe, Bård Bredesen, Erlend Skårsmoen, Åse Jakobsen. 

Even Myhre(Teams), Ingrid Ulvan Olsen, Henning Andersson og Renate Thorvaldsen Svinning. 

TK: Knut Kvaran (kun sak 75/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Lena Kathrin Haram Mittet og Tryggve Duun 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane (kun sak 77/21), Linda Marie Skjervold 

Referent: Bjørn Kilskar 

 

SAKLISTE  

Kl  

18.00 – 18.30 

Sak  

75/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Kunstgress – utfordringer nye miljøkrav 

Møte med NFF og idrettslag 22. sept. Krevende sak der det er misnøye og 

utålmodighet blant klubber. Orienteringssak KIF-kom 4. okt. IF avventer evt 

politisk oppspill og ser det sannsynlig at det legges fram en sak der alternative 

løsninger foreslås.  

b. Mulighetsstudie Klæbu – Sørborgen 

Det er behov for anslagsvis 2 mill for en helhetlig arealplan/mulighetsstudie, 

iht. anleggsinvesteringsak våren 2022. IF jobber fortsatt med å finne midler, og 

det er naturlig at behovet løftes fram i samme sak våren 2022. 

c. Politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling 

KIF-kom 4. okt 

- Vassfjellet Vinterpark AS, støtte rekkefølgekrav. Innstiller ikke på støtte. 

- Vassfjellet Vinterpark AS, søknad om kommunal lånegaranti på 58 mill. 

- Interkommunal avtale om Skaun Motorsenter og kommunal lånegaranti. 

- Byåsen IL idrettshall planlegges som sak i bystyret 18. november. 

d. Andre saker fra TK  

- Bjørkbakken Stjørdal, interkommunalt samarbeid. Kun sommerhoppbakke. 

TK-gave plastdekke, heis, spor mm fra Granåsen. TK 7 500 kr/år i 

driftstilskudd. Smart og god løsning for begge kommuner. Flott tilbud for 

hoppere i Trondheim både i anleggsperioden i Granåsen og forlenger 

sommertrening på plast vår/høst i påvente av snø/snøfritt i Granåsen.  

- Granåsenutbyggingen går etter planen, men det blir merkostnad grunnet 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/7bre073eat9an2y/AAD_4bzM5qDXa8fL6ke95Rnra?dl=0
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/5009504
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rekkefølgekrav i Granåsen. IRT mener at TK bør fortsette å legge press på  

fylkeskommunens om å bidra med betydelig mer midler i hele prosjektet, ikke 

kun 10 mill til fotballhall. 

- Granåsen kan få flere WC-arrangement etter VM, hopp/langrenn i desember 

annethvert år (dele med Lillehammer) i tillegg til Raw Air i mars. 

- Utfordringer med snøproduksjon i Granåsen pga. private boliger som legger 

begrensning på produksjon på natt. 

- Skytehall Granåsen interkommunal finansiering. Foreløpig ikke fått bekreftet 

medfinansiering fra andre kommuner. 

Konkl/ 

vedtak 

a. Til info 

b. Til info 

c. Til info 

d. Bjørkbakken. IRT tar kontakt med Stjørdal IR for å diskutere saken. Bakken 

bør beskrives som behov for interkommunalt samarbeid i TRIKs anleggsplan. 

 

Kl 18.30 – 20.00 

Sak  

76/21 

Godkjenning av referat styremøte 8/21 og referat strategimøte 9. sept– beslutning 

Kontrollkomiteen har gitt innspill til vedtak strategimøte sak 4 – «Rutiner for å fange 

opp endringer/nye retningslinjer og direktiver».  

Vedtak Referat fra styremøte 8/21 ble godkjent. 

Referat fra strategimøte 9. sept ble godkjent med kontrolkomiteens innspill som ble 

tatt til følge og justert inn i endelig referat.  

 

Sak  

77/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Status aktiviteter. Venter på rest tildeling IMDI-midler fra NIF. Linda 

orienterte. Guidene jobber godt og snart har vi oppnådd mål om 270 nye 

deltakere i aktiviteter 2021. Møte neste ute med guider/tolk for å legge plan og 

fordele oppgaver videre utover høsten. 

b. Inkludering IL  

Utlysning restmidler med frist 31. aug. Forslag tildeling ble lagt på DB før 

møtet og gjennomgått med begrunnet forslag tildeling i møtet. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Utlysning restmidler med frist 31. aug. Forslag tildeling ble lagt på DB før 

møtet og gjennomgått med begrunnet forslag tildeling i møtet. 

d. Klubbambassadør 

Utlysning restmidler med frist 31. aug. Ingen søkere. 

e. Annet – status div saker 

- Seminar NIF 13. - 14. oktober i Asker. Linda, Gina og Bjørn (?) deltar.  

- Seminar i Trondheim planlegges 8. november. Foreløpig agenda/plan. 

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

Bjørn deltar. Noen fra styret? Uheldig at konferansen ikke er lagt til kveld/helg 

med tanke på deltakelse fra styremedlemmer. 

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

Arbeidsmøte med TK/kultur, TS og andre involverte avtalt 5. oktober. 

- Levekårsundersøkelsen i Trondheim er svært nyttig inn mot vårt 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/a3lmofw6xa05zjd/Referat%20sty%20nr%208-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3xq5peybvgchjy/Referat%20strat.m%C3%B8te%209.sept%2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mz7xasyq46mimp6/Referat%20strat.m%C3%B8te%209.sept%2021%2C%20just%20sak%204%20etter%20innspill%20fra%20kontrollutvalg.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rmr1jj3n18ak4py/AADx-65ajpUlz7t9MiiAJb4ma?dl=0
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inkluderingsarbeid. 

- Søknadsfrist NIF midler inkludering IL 2022 er 20. okt. 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. Inkluderingsutvalget tar kontakt med politiet vedrørende 

IRT/frivillighetens deltakelse i prosjekter. 

b. Tildeling ble besluttet som foreslått: 

Danseriet 4step 9 000 kr, Trondheim Cricket Klubb 7 000 kr, Sørsia 

Basketballklubb to tiltak totalt 60 000 kr, NHF region Nord 25 000 kr, 

Midtbyen Basketballklubb tre tiltak totalt 67 000 kr, Spektra Cricket Klubb 

7 000 kr og Utleira IL 50 000 kr. Tre søknader fra Flerkulturelt IL Trondheim 

ble avslått. 

c. Henning Andersson meldte seg inhabil da han står som søker for tiltak i 

Trondheim Triatlonklubb. Tildeling ble besluttet som foreslått: 

Kattem IL 3 300 kr, Byåsen IL 22 500 kr og Trondheim Triatlonklubb 1 100 kr. 

d. Til info. 

e. Til info 

- Anne-Lise følger opp for å få presentasjon av levekårsundersøkelsen på neste 

styremøte. Må også vurderes tatt inn ifm. temakveld inkludering for lagene. 

- Gina og inkluderingsutvalget sender søknad til NIF innen 20. okt.  

- Anne-Lise tar opp med NIF-styret vedr. uheldig tidspunkt for nasjonal 

konferanse. 

-  Adm tar opp med TRIK mulig behov for en kontroll av drift / økonomi i et 

konkret idrettslag  på grunn av forhold som kom fram i møtet.  

 

Sak  

78/21 

Mandat faste utvalg IRT - beslutte 

Se presentasjon fra møtet med bearbeidede mandat etter innspill i strategimøtet 9. sep 

Vedtak Forslag mandat med noen mindre korrigeringer ble besluttet.  

Mandat utvalg IRT 290921 

 

Sak  

79/21 

Handlingsplan IRT 2021-2022 - beslutte 

Se Handlingplan IRT 2022-2023 etter oppdatering og innspill fra utvalgene og adm. 

Gjennomgang av innspill og forslag endringer – beslutte endelig handlingsplan 

Vedtak Økonomiutvalget legger inn nytt tiltak vedrørende tilskudd  PARA og PU i planen. 

Adm oppdaterer handlingsplan etter øvrige beslutninger i møtet. 

Planen iverksettes med disse oppdateringer. 

 

Sak  

80/21 

FNs bærekraftsmål - konkludere hvordan IRT skal jobbe med dette videre  

Se dokument bærekraftsmål med innspill fra den enkelte i styret. Drøfte og konkludere 

hvordan vi skal jobbe videre med dette. Knyttes opp mot plan for temakveld med 

lagene. Anne-Lise, Tryggve, Erlend og Lena. Anne-Lise hadde markert uaktuelle 

delmål, kommentert aktuelle mål og foreslått 5 prioriterte mål.  

Vedtak Alle i styret legger inn sine kommentarer i dokumentet innen 13. oktober. Anne-Lise 

oppsummerer innspillene og legger fram forslag til beslutning på styremøte 21. okt. 

 

Sak  

81/21 

Temakveld bærekraft i idretten 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/alp7c28l8obafku/Organisasjonsplan%20IRT.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7037gruijhtq3tk/Mandat%20faste%20utvalg%20IRT%20endelig%2029%20sept.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bbylm31pha8dp9/Handlingsplan%20IRT%202021-2022%2C%20utkast%20til%20beh%20styrem%C3%B8te%20290921.%20Redigeres%20av%20utvalgene.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zoc8r58qqxh93ha/FNs%20b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l%20-%20utg.pkt%20diskusjon%20og%20innspill.xlsx?dl=0
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Presentasjon av plan for kvelden, fastsette dato og videre arbeid. Anne-Lise, Tryggve, 

Erlend og Lena. Diskusjon og innspill fra styret. Arbeidsgruppa hadde ikke rukket å 

jobbe med saken. 

Vedtak Linda inngår i arbeidsgruppa som jobber videre med saken og legger fram status på 

neste styremøte. 

 

Sak  

82/21 

Ekstraordinært idrettsting 16. - 17. okt 2021 

Diskusjon evt aktuelle saker. Tingdokumenter 

Sak 11/10 NIFs internasjonale strategi – Even gir en redegjørelse. 

Anne-Lise 

Vedtak Til info.  

Even sender over sine innspill til Anne-Lise som tar dette med seg inn i forberedelsene 

med TRIK fram mot tinget. (Også lagt på DB under styremøtet). 

 

Sak  

83/21 

Kommunes idrettsstipend – forslag endring/forbedring søknadsprosess 

Se forslag fra økonomiutvalget – endring/forbedring søknadsprosess 

Diskusjon 

Vedtak Økonomiutvalget bearbeider forslaget etter innspill i møtet. Endringsforslag sendes IF 

med anmodning om møte om saken. 

 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

84/21 

Regjeringens idrettsstrategi. – Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett 

Det enkelte utvalg legger fram hvilke konsekvenser dette vil ha for oss og evt. tiltak vi 

bør/må iverksette allerede i 2021. Utvalgene hadde ikke rukket å jobbe med saken. 

Vedtak Utvalgene går gjennom dokumentet og legger på neste styremøte fram hvilke 

konsekvenser dette vil ha for oss og evt. tiltak vi bør/må iverksette allerede i 2021. 

 

Sak  

85/21 

Idrettskretstinget 2022 – sak utredning tingsammensetning 

Se forespørsel fra TRIK om representant fra IRT til utvalg som skal jobbe fram forslag 

til IK-ting 2022. 

Vedtak Even stiller som vår representant i utvalget. 

 

Sak 

86/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

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

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. 

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

kr inkl. annonsering. Oppstartmøte avholdt 19. aug. 94 innkomne søknader. 1. 

runde intervju avholdt av Fremo 27. sept. 2. runde intervju med 4-5 kandidater 

avholdes på kveldstid 5. okt og 7. okt, Tryggve og Bjørn deltar.  

d. Sak 62/21. Trondheim kommunes idrettsstipend 2021 

Sluttbehandling og endelig innstilling.  

e. Sak 63/21. Ildsjel Trondheim 2021 

Arnfinn Johan Ofstad Strindheim IL fikk prisen. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/ekstraordinart-ting-2021/tingdokumenter/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aac8ee886a245de9e251dc6b664bf03/verdier-verdt-a-kjempe-for---internasjonal-strategi-ferdig-til-behandling-pa-idrettstinget.pdf
https://www.dropbox.com/s/5nack8ba35wrq7k/Forslag%20til%20forbedring%20av%20skjema%20for%20idrettsstipend.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5h17d5q9ytu85m/Regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkucnk4fr49m0wa/Idrettskretstinget%202022%20-%20foresp%C3%B8rsel%20deltakelse%20arb.grp%20tingsammensetning%20TRIK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qkm3mf6vekrvsm9/AABPSUQhhgPZhsmdZSE0GUzMa?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/woufwckbd74ota5/AAAIQQIggn4fpUDsjM1bU9cKa?dl=0
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f. Sak 64/21. Kommunal arrangementsstøtte 2. halvår 2021 

Innstilling sendt kommunen 7. sept. 

g. Sak 65/21. Kommunal støtte utstyr private anlegg 2021 

Innstilling sendt kommunen 7. sept. 

h. Sak 66/21. Kommunal midler hovedrunde 2021 

Status endelig innstilling. 

i. Sak 67/21. Lokale aktivitetsmidler 2021 

Status i arbeidet. Saken satt på vent av NIF på grunn av varslet ekstra tildeling 

50 mill til ordningen. Beløp og retningslinjer fordeling av ekstra midler ikke 

mottatt.  

j. Sak 68/21. PRIOR 2022-2023 

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

anleggsutvalget. 

k. Sak 70/21. Spillemiddelsøknad NIF 2022 – høring 

Uttalelse sendt 27. aug.  

 

Vedtak a. Til info. Henning, Erlend og Renate igangsetter en prosess for å få fortgang i 

arbeidet med å bygge opp en god ny hjemmeside.  

b. Anne-Lise følger opp saken. 

c. Til info.  

d. Besluttet innstilling sendes TK og TRIK informeres.  

Innstillingen holdes hemmelig inntil kommunen formelt har besluttet endelig 

tildeling og informert stipendvinnere. 

e. Til info. Saken avsluttes 

f. Til info. Saken avsluttes. 

g. Til info. Saken avsluttes. 

h. Til info. Adm og Gina legger fram saken for sluttbehandling i økonomiutvalget 

snarest mulig. 

i. Til info. 

j. Til info. Adm lager plan for behandling i areal- og anleggsutvalget og endelig 

behandling i styret. Endelig behandling i styret innen utgangen av året. 

k. Til info. Saken avsluttes 

 

Sak 

87/21 

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.  

b. Trondheim Spektrum – utkast eierstrategi 

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

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

c. KPA, endring i bestemmelser- høring 

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. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/51snkz7beogd1ep/AAB-fhKoUmxjj9sPNlebRayUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4e8v7ly4jm5jehq/AAAQpPFcQ1k205eBX0z0Gut7a?dl=0
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d. Temaplan for klimatilpassing- høring 

Uttalelse sendt 20. sept 

e. Skaun Mortorsenter. Sak interkommunal avtale 

Behandlet av anleggsutvalget. Uttalelse sendt 20. sept 

f. Vassfjellet Vinterpark AS. Utkast PS oppfølging av spørsmål i FS sak 

227/21 og kommunal garanti. 

Behandlet av anleggsutvalget. Uttalelse sendt 20. sept 

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-f. Til info. 

 

Sak 

88/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Salt IF Trondheim, medlem Norges Studentidrettsforbund 

b. Lerkendal Øst, regulering – melding om vedtak 

c. LAM varsel om stans i utbetaling i påvente av mer midler/retningslinjer 

d. Nyhetsbrev TRIK sept 21 

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

f. Møte referansegruppe Granåsen 30. aug 

g. Møte TK og volleyballregion vedr sandhall 2. sept 

h. Møte Tiller IL, TK og NFF vedr. fotballbane Starrmyra 2. sept 

i. Møte brukerutvalg Granåsen 8. sept. 

j. Banefordeling vinter avholdt 20. sept  

k. Brukermøte 21. sept 

l. Møte TK og bedriftsidretten vedr. regulering Eberg 22. sept. 

m. Daglig leder og ansattesamling i Asker 12.-13. okt 

Gina, Linda, Bjørn og nytilsatt(?) deltar 

Vedtak/ 

konkl 

a. Info tas til etterretning. 

c-m. Til info 

 

Sak 89/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 - 2022   

Gjennomgang i møtet.  

 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter beslutninger i møtet. 

Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

Møteplan IRT 2021 

Handlingsplan IRT 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://pub.dialogapi.no/v/13e72865-12a0-406e-8bcd-49a5621a22e6
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

