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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, 

Helge Johansen, Mona Åsgård og Cathrine Jystad 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 30. okt 2020 

REFERAT STYREMØTE NR 11/2020 

TORSDAG 22. OKT KL 18.00 – 20.00 

STED: TEAMS  

 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Margit Herje Bergrem, Per Ivar Moe, Tryggve Duun, Bård 

Bredesen, Ida Sofie Johansen, Åse Jakobsen, Even Myhre 

TK: Knut Kvaran (kun sak 98/20) 

TRIK:  

Meldt forfall: Lene Katrin Haram Mittet, Camilla Mattson, Erlend Skårsmoen, Ståle Vaag 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

98/20 
Trondheim kommune – 30 min  

a. TK avtale kjøp av kommunal halltid i Pirbadet.  

Ref oversendt epost fra Trondheim Triatlonklubb. IRT ber TK se på muligheten for å 

legge føringer i avtalen slik at alle som tildeles tid i Pirbadet via kommunal fordeling 

får tilgang på noe gunstig treningstid for barn og unge.  

b. VM på ski - avtale mellom skiforbundet og TK  

Spesielt det som gjelder økonomi. IF arbeider med å få oversikten i den endelige 

«hosting-kontrakten». I utbyggingen av Granåsen idrettspark legges det 

fortsatt størst vekt på hverdagsbruken i idrettssammenheng. 

c. Kommunal støtte til planlagte idrettshaller i regi av IL 

Status: Kommunedirektøren arbeider med forslag til handlings- og økonomiplan. I 

vedtatt økonomiplan ligger midler til kommunalt tilskudd/leie til en hall i 2020 og en 

hall i 2021. Kommunedirektøren vil legge fram en prioriteringssak mellom idrettshall 

på Myra og Lade. 

d. PIF-planen – status gjennomføring tiltak for gjeldende plan 

Gikk gjennom dokumentet «måloppnåelse for plan for idrett og fysisk aktivitet» slik 

arb er pt. Ny plan er forsinket grunnet foreldrepermisjon. 

e. Ishockey-VM Trondheim 2027? 

Orientering i formannskapet 20.10. Orienteringen kan ses på KommuneTV: 

https://trondheim.kommunetv.no/archive/577?caseId=76302  

f. Andre saker fra TK  

Bystyret behandlet 30.9.20, sak 113/20 Investeringer og driftsprosjekter innenfor 

idrettsområdet 2020 - vedtatte prosjekter og prioriteringer framover. 

 

Sak 60/20: Sluttbehandling: Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/kj8ppqnx2ff9hl9/AACW7YR8LZxDG1rfawqRFnf7a?dl=0
https://trondheim.kommunetv.no/archive/577?caseId=76302
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og transportutvikling fram mot 2050 er nå til behandling i Areal- og 

samferdselskomiteen. Idretten må være obs på utfordringer. 

 

IF jobber med søknad om ekstraordinær støtte til Granåsen Aktivum i forbindelse 

med NM ski del 1. Ber om innspill fra IRT til saken. 

Vedtak a. TK ved IF vil jobbe for en revidering av avtaletekst som tar hensyn til dette.  

b. Til info.  

c. Til info. 

d. Til info. 

e. Til info. Adm etterspør NIHF om detaljer i utvelgelsesprosess av 

vertskapsbyer. 

f. Til info.  

IRT sender innspill til den politiske behandlingen av byutviklingsstrategien. 

IRT avventer forslag fra IF om forslag til avtale med Granåsen Aktivum før vi 

gir vår uttalelse til saken. 

 
Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

99/20 
Godkjenning av referat fra styremøte 10/20  

 

Vedtak Referat styremøte 10/20 ble godkjent. 

 

Sak  

100/20 

Regnskapsrapport pr 30.sept 2020  

 

Vedtak Regnskapsrapport pr 30.09.20 ble tatt til etterretning. 

 

Sak  

101/20 
Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguide 

Vi har passert 300 barn/unge som har fått hjelp fra oss til å finne aktiviteter, 40 barn 

bare i oktober.  

40 barn og ungdom har fått egne svømmekurs i regi TSLK. 

Invitert inn i møte med innvandrerteamet til NAV. 

b. Støtte inkludering IL  

Utbetalt: 

Klæbu IL 80 000 kr, Astor FK 50 000 kr og TS&LK 25 000 kr. 

Nye søknader: 

Trondheim Skating team. 

c. Støtte økonomisk inkludering  

Utbetalt: 

Strindheim IL 13 260 kr. 

Nye søknader: 

Freidig IL, Trondhjems Turnforening og Tiller IL Lions (basket), Charlottenlund SK. 

d. Støtte klubbambassadør  

Utbetalt: 

Spkl Trygg/Lade 2 stk – 20 000 kr 

Ingen nye søknader. 

e. Inkluderingssamling 16. november 

Status i forberedelser / påmelding 

Kostnader totalt ca. 70 000 kr. Omdisponere tilskuddsmidler til dekning av kostnader 

seminar?  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/hdli2dtcfdzxcrs/referat%20sty%20nr%2010-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vvjwxr13b3n4r78/AABVIbDTDbg3NnWWtAAi-2iZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/srpgwioz5njcp6b/AACzinPQsfg8nMPZjmcZPDZua?dl=0
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f. Annet:  

- Planlagt idemyldring ang 19. okt ang «Finn-fram-dag» TS vår 2021 er avlyst 

grunnet liten påmelding. 

- Evaluering – sluttrapport inkl IL. Info om hovedfunn. 

- Info fra inkluderingsseminar NIF 15. okt 

- Status evt utvikling av e-læringskurs for inkludering IL sammen med NIF. Gina 

spurt om å ta prosjektlederansvar 

- Søknad NIF inkl midler for 2021 er oversendt. Søker om samme beløp som i 

2020. 
 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Trondheim Skating team innvilges kr 37 000 kr til lavterskel skøytekurs for 

minoritetsfamilier. 

c. Søknad støtte innvilges Freidig IL 55 554 kr og Trondhjems Turnforening 22 080 kr 

Tiller IL - Lions 7200 kr, CSK 26 640 kr. 

d. Til info 

e. 55 000 kr omdisponeres fra tilskudd inkludering IL til gjennomføring av 

inkluderingsseminar 16. november. 

f. Til info. 

Inkluderingsutvalget og adm planlegger ny dato for idemyldring nærmere 

arrangementet, tidlig vinter 2021. 

E-læringskurs. NIF bør ta ledelse av et felles prosjekt selv. IRT skal bidra der 

det er naturlig. 

 

Nye innkomne saker til behandling  

Sak 

102/20 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 77/20 Trondheim kommunes idrettsstipend 

Vår innstilling sendt 30. sept 

b. Sak 80/20. Kommunale midler hovedrunde 2020 - resttildeling 

Vår innstilling anleggsstøtte og driftsstøtte sendt 25. sept 

Vår innstilling aktivitetsstøtte sendt 7. okt  

c. Sak 81/20. Lokale aktivitetsmidler 2020 - resttildeling 

Vår innstilling ble sendt NIF/TRIK 15. okt. Tildelingsbrev sendes IL når utbetaling 

fra NIF er foretatt. 

d. Sak 83/20. PRIOR anlegg 2021-2022 

Status innkomne innspill og behandling. 

e. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Status plan/program/invitasjon. Tryggve og Erlend. 

f. Sak 93/20. Finansiering av norsk idrett – innspill. 

Vårt innspill ble sendt TRIK 25. sept 

g. Tiller mulighetsstudie – innspill etter dialogmøte med TK 24. sept 

Vår uttalelse sendt 30. sept. Innspill fra friidrett om friidrettshall er ved en feil ikke 

blitt tatt inn og behandlet i innspillsrunden. De er nå innarbeidet i skisser. 

Møte brukermedvirkning avholdt 21.nov. Anne-Lise, Tryggve, Bjørn og Gina deltok. 

Kort info 

Vedtak a. Til info. Saken avsluttes. 

b. Til info. Saken avsluttes. 

c. Til info. Saken avsluttes. 

d. Til info. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/fg0tfbjaq47sou3/AADy3Bn8T5PNAg7dKP-M5qIma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fg0tfbjaq47sou3/AADy3Bn8T5PNAg7dKP-M5qIma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/euww91zltbw3c66/AADo9gAFfMHd_2KaXZhzFjCEa?dl=0
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e. Til info. Tryggve og Erlend jobber videre med saken. 

f. Til info. Saken avsluttes. 

g. Til info. 

 
Sak 

103/20 
Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse 

a. NTNU Campus – høring planprogram og igangsatt regulering. 

Frist 2. nov. Areal- og anleggsutvalget legger ut forslag til uttalelse på DB før møtet. 

b. Forslag planprogram landbruksplan for Trondheim. Høring 

Frist var 10. okt. Vurdert og ikke funnet behov for uttalelse. 

c. Ny samfunnsplan 2020-2032. Trondheim kommune. Høring 

Frist 30. okt. Areal- og anleggsutvalget legger ut forslag til uttalelse på DB før møtet. 

d. Olaf Grilstads veg 3 (Idrettshall mm Byåsen IL Myra), detaljregulering. Høring 

Frist 21. nov 

e. Gatebruksplan Midtbyen 

Uttalelse sendt 25. sept 

f. Nyhavna kvalitetsprogram 

Uttalelse sendt 25. sept 

g. Østre Rosten 47, Tiller vgs og idrettshall, Detaljregulering – høring. 

Frist 24.okt. Vi har bedt om utsatt frist på grunn av at vi ikke har fått saken tilsendt på 

høring. 

 

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

b. Til info 

c. Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender uttalelse i saken.  

d. Framlagt forslag fra adm ble besluttet og oversendes Trondheim kommune. 

e. Til info 

f. Til info 

g. Areal- og anleggsutvalget utarbeider og sender uttalelse i saken.  

 
Sak 

104/20 
Infosaker fra adm og styret 

a. Klæbu Hestesportklubb – klage avslag gjenopptak NIF. 

Klubben har klaget på avslag opptak. Klagen er sendt til behandling hos juridisk 

avdeling i NIF. 

b. Offisiell åpning av Leangen bydelshall 14. okt kl 17.00  

Anne-Lise deltok. 
c. Brukerutvalg Granåsen møte 21.okt 

Granåsen idrettspark utbyggingsfase 2 (inkl hopparena), kommunalteknisk 

infrastruktur utbyggingsfase B og VM i 2025. Bjørn 
d. Nyhetsbrev paraidrett Møre og Romsdal/ Trøndelag okt 2020. 

e. Daglig leder har bestilt og fått lisens Power BI 

Tilgang til å ta ut rapporter mm i plattform «Innsikt og analyse» i NIF 

f. Enklere lovnorm 

For mindre idrettslag, færre krav  

g. Idrettens Hederskveld 

h. Strategisamling 

i. Nyhetsbrev fra TRIK okt 2020 

j. NM veka- forespørsel om IRT kan bidra med ressurs inn mot arrangementet 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/fg0tfbjaq47sou3/AADy3Bn8T5PNAg7dKP-M5qIma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gm63yxd7cmn0d40/AAA46O9quT4CsE48bddiQKl_a?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettskrets-og-sarforbund/Innsikt-og-analyse/
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Vedtak / 

konkl 
a. IRT har støttet opptak. Avventer NIFs behandling av saken. 

b-i. Til info 

j.    Adm tar et møte med TRiK og avklarer forventninger. 

 
Sak 105/20 Eventuelt 

 a. Møteplan 2020-2021 

Gjennomgang av planen framover – evt behov justeringer. 

Julemiddag Kvilhaugen gjennomføres som planlagt? 

Vedtak a. Julemiddag gjennomføres som planlagt 

Adm oppdaterer møteplanen i DB. 

 

 

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

