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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 ansatt 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 11 feb 2022 

REFERAT STYREMØTE NR 1/22, korrigert 

TORSDAG 20. JAN KL 18.00 – 21.30 

STED: TEAMS 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Trygve Duun, Henning Andersson, Even Myhre, Erlend 

Skårsmoen, Åsa Jacobsen, Renate Thorvaldsen Svinning, Per Ivar Moe, Bård Bredesen, Ingrid Ulvan 

Olsen og Lena Kathrin H Mittet (kun formøte). 

TK: Knut Kvaran (tom sak 1/21), Jorid Ferner (kun formøte) og Mona Åsgård (kun formøte) 
TRIK: Ståle Vaag (kun formøte) 
Meldt forfall:  

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Iselin Ra og Linda Marie Skjervold 

Referent: Iselin Ra 

 
FORMØTE KL 18.00-19.00 
Møte med Ski-VM 2025 v/ Berit Svendsen og Kristin Mürer Stemland. 
 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

1/22 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Utstyrsordninger i Trondheim  

Hvordan legge til rette for en systematisk etablering av utlånsordninger i 

Trondheim kommune? 

Kommunedirektør har ingen plan om politisk sak. 

b. Skolebruksplan Trondheim 

Hvilke konsekvenser har skolebruksplanen i forhold til etablering av 

idrettsanlegg? Viser også til medieoppslag i Adresseavisen hvor Ranheim IL 

fronter behov for Overvik skole.  

Innspill knyttet til anlegg ifm skolebygging / skolebruksplanen fanges opp via 

høring KPA. 

c. Granåsen fotballhall 

Nedsatt intern prosjektgruppe i TK.  Møte med NFF avtalt 21. jan. TK 

iverksetter brukergruppe Granåsen fotballhall med NFF og IRT repr. Leder 

brukergruppe fotballhall deltar i brukerutvalget for utbygging i Granåsen. 

d. Tiller idrettspark 

Igangsatt arbeid romprogram ishaller. Status Statkraft mulighetsstudie og 

konsekvenser for idrettstomta. 

Asplan Viak og kommunen har sammen med idretten gjennom ukentlige 

møter igangsatt arbeid med skisseprosjekt Tiller Ishall. Reguleringsplan 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/1a4skj5nx1q56qf/AAD1l8XNYmG8_f3RJxalVJz4a?dl=0
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kommer ikke skikkelig i gang før det er gjort avklaring om plassering av 

karbonfangstanlegget. Ut 

e. Avtale Trondheim Spektrum – Trondheim kommune.  

Status igangsetting arbeidsgruppe TS, TK, IRT og SK? Ref konkl i møte med 

TS 8. des. IF har ikke rukket å iverksette arbeidet. 

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

g. Andre saker fra TK  

 

Konkl/ 

vedtak 

a – g til info. Se vedlagt skriv fra IF  

IRT vil vurdere å initiere sak inn mot politisk i KIF-kom vedr utlånsordning /BUA. 

TK innen kort tid initiere arbeidsgruppe om avtale Trondheim Spektrum. 

 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

2/22 

Godkjenning av referat styremøte 12/21 – beslutning 

 

Vedtak Referat styremøte 12/21 godkjennes. 

 

Sak  

3/22 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Robel Tesfalem Arefe ble ansatt hos oss som tolk fra 11. jan. Han kom til 

Norge fra Eritrea for snaut 10 år siden og snakker tigrinja. Ayaan er ansatt 

som tolk, men vil nå få tilbud om å jobbe som aktivitetsguide. 

Rapport IMDI-midler 2021 sendt NIF 10. des 

Status for øvrig fra Linda 

b. Inkludering IL 2021 - rapport NIF 

Frist for rapport fra lagene var 15. des 

Frist rapport til NIF 1. februar. Status i arbeidet fra Iselin og inkl.utvalget. 

c. Inkludering IL 2022 – kriterier for søknadsbehandling alle tilskudd 

(Klubbambassadør, støtte lav betalingsevne og inkludering IL) 

Inkluderingsutvalget legger ut forslag vedtak kriterier på DB før møtet. 

d. Inkludering IL 2022 

Søknadsfrist er 22. januar 

Status mottatte søknader og plan for behandling 

e. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022  

Løpende søknadsfrist 

Status mottatte søknader og plan for behandling 

f. Klubbambassadør 2022 

Løpende søknadsfrist 

Status mottatte søknader og plan for behandling 

g. Inkluderingsseminar Trondheim vår 

Sette dato og diskutere agenda. En del med erfaringsutveksling 

klubbambassadører samme kveld?  

h. Annet – info og status div saker 

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

Bør vi nok en gang vurdere ny dato pga korona? 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/3e29fxuejhtk5xl/Referat%20sty%20nr%2012-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/edm4lftza6o0i8o/AADk9ifqY6lo-Ho_p3a57BfDa?dl=0
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- Idedugnad «Trondheim en by for alle» avholdt 13. des. Info fra Linda. 

- Frivillighets- og inkluderingskonferanse 21.- 22. Jan. 

- Statusmøte NIF inkl og rapporter 1. mars 

- Seminar NIF vår inkl IL 7. april  

- Seminar NIF høst inkl IL 19. – 20. okt 

- Webinar NIF inkl IL 17. nov kl 18.00-20.00. 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info. Inkl.utvalg og adm sluttfører og sender rapport. 

c. Framlagt forslag kriterier ble vedtatt, se vedlegg. 

Adm gis fullmakt til løpende å behandle søknader på inntil 20 000 kr. 

Evt støtte til andre grupper (f.eks HC, paraidrett) som ikke omfattet av dagens 

kriterier tas opp til vurdering av inkluderingsutvalget ifm arbeid med 

strategiplan. 

d. Til info. Behandling på styremøte 2/22. 

e. Til info. Første behandling på styremøte 2/22, deretter løpende. 

f. Til info. Første behandling på styremøte 2/22, deretter løpende. 

g. Dato ikke besluttet. Inkl.utvalget følger opp saken. 

h. Anne-Lise, Erlend, Linda og Iselin deltar på konferansen 21.- 22. januar 

 

Sak  

4/22 

Kommunal støtte ulike arrangementer – mandat arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppa består av: Henning, Åse og Bjørn. 

Fastsette mandat for arbeidet. Se forslag på DB. 

Vedtak Mandat vedtatt som foreslått. 

Hvem som leder arbeidet skal sendes over til Anne Lise og Bjørn innen søndag 23. 

jan. Adm deltar i arbeidet.  

 

Sak  

5/22 

Bøsseaksjon Lions 12-13. feb til inntekt for Beitostølen Helsesportsenter 

Vår rolle i Trondheim? 

Vedtak Adm sender ut oppfordring til idrettslag om å delta. Sak på hjemmeside. 

 

Sak  

6/22 

Implementering av IRT bærekraftmål 

Diskutere prosess. Forslag prosess ble lagt på DB før møtet. 

Vedtak Bærekraftsmålene innarbeides i vår strategiplan og gjenspeiles i handlingsplan 2022-

2023. Sak på strategimøte 4- 5. mars. 

 

Sak  

7/22 

Ny lovnorm IR vedtatt i NIF 16. nov 

Behov oppdatering av vår lov.  

Vedtak Adm oppdaterer Lov IRT iht. ny lovnorm.  

Lenker til NIF lov innarbeides i loven, tas ikke inn som tekst, for å forenkle framtidige 

endringer i lovnorm. 

 

Sak  

8/22 

TrIK – ting 22. - 23. april. Valg av delegater fra oss 

IRT har 5 delegater. Hvem ønsker å stille? 

Vedtak Anne-Lise, Trygve, Henning, Erlend, Ingrid stiller som våre delegater.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/stott-beitostolen-helsesportsenter--bli-bossebarer/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/stott-beitostolen-helsesportsenter--bli-bossebarer/
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Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

9/22 

Arrangementsstøtte TK 1. halvår 2022 

Forslag innstilling var lagt på DB før møtet 

Vedtak Styret hadde ingen merknader til framlagt forslag. 

Adm gis fullmakt til å sluttføre arbeidet og sender innstilling sendes TK. 

 

Sak  

10/22 

TrIK. Evaluering av sonearbeidet 

Frist 17. jan. Anne-Lise har sendt inn sitt svar og har oppfordret resten av styret til å 

gjøre det samme. 

Vedtak Til info. Saken avsluttes. 

 

Sak  

11/22 

Anleggsplan Trøndelag - høring 

Høring på årlig "prioriteringer per geografi og særidrett" for utvikling av «anlegg av 

regional betydning innenfor naturlige aktivitets- og anleggsfellesskap» i Trøndelag. 

Ref epost fra TrIK 21. Des. Frist 26. jan 

Vedtak Adm gjennomgår TrIK forslag sett opp mot vårt tidligere innspill. Adm utarbeider 

forslag til uttalelse som drøftes med Tryggve før det sendes. 

 

Sak 

12/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Beslutte framdriftsplan og dato 

for lansering.  

b. Sak 68/21. PRIOR 2022-2023 

PRIOR 2022-2023 deles i tre liste: 

1. Prioriterte anlegg – formell oversending til politisk, 2. Rangert liste med nr. 

3. Andre anleggsbehov. AAU orienterer om forslaget. Sluttbehandling. 

c. Sak 81/21. Temakveld bærekraft jan/feb 2022 

Status fra arbeidsgruppen (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda) . 

Idedugnad avholdes uten H Opoku.  

d. Sak 106/21. Håndball VM 2023-2025. Bruk av kommunal halltid i TS. 

Vår uttalelse ble sendt TK/IF 26. nov. Info fra møte med NHF/rmn 15. des 

ang saken. Trondheim kommunen vil sende oss saken på ny høring og 

uttalelse så snart utkast saksframlegg er klart.  

e. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT. 

Status fra Anne-Lise. Møte med SIAT ikke avtalt ennå. 

f. Sak 116/21. Årsmøte 2022 

Status framdriftsplan og forberedelser. 

g. Sak 117/21. Klæbu IL. Avslag søknad medlemskap i Rytterforbundet 

Status fra AU. Møte med Klæbu avholdt 13. jan. KIL vil be om et møte med 

Rytterkretsen, så vil vi bistå klubben med en evt. klage. 

h. Sak 118/21. Idrettspolitisk erklæring Trøndelag fylkeskommune.  

Innspill sendt 20. des.  

 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/ji3y1iqia0x3lnv/AACSiOsA0HM-ulyfQBSB5f58a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ji3y1iqia0x3lnv/AACSiOsA0HM-ulyfQBSB5f58a?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/4e8v7ly4jm5jehq/AAAQpPFcQ1k205eBX0z0Gut7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m53dsvhw3rwv4r1/AACmGCV_sSCAKYFkFKpNAeora?dl=0
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Vedtak a. Nedsatt arbeidsgruppe starter arbeidet med å bygge opp siden. Oppstart rundt 

15. februar med mål om lansering rundt 15. mars. 

b. Framlagt forslag ble vedtatt uten endringer. 

Prioritert liste sendes kommunen. Total PRIOR-liste tre deler legges ut på nett 

og sendes alle særforbund og særkretser. Saken avsluttes. 

c. Status fra arbeidsgruppen (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda) 

Idedugnad avholdes uten H Opoku.  

d. Til info. Se egen sak vedr nedsatt arbeidsgruppe «kommunal støtte 

arrangement». 

e. Til info. Anne-Lise avtaler dato for møte med SIAT. AAU deltar i gjennomgang. 

f. Se besluttet saksansvar / frister i fremdriftsplan som oppdateres løpende på DB.  

g. Til info. Vi avventer tilbakemelding fra KIL og bistår med å sende inn evt klage.  

h. Til info. Saken er ferdig og avsluttes. 

 

Sak 

13/22 

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

beslutning 

a. Kommunedelplan vann 2022-2023 

Frist 4. feb 

b. Sørborgen KG. PS overtakelse Klæbu IL 

Vi avventer ny behandling av saken i Klæbu IL AU legger fram forslag til 

møtet. 

c. Skolebruksplan Trondheim  

Hvilke konsekvenser har skolebruksplanen i forhold til etablering av 

idrettsanlegg? Viser også til medieoppslag i Adresseavisen hvor Ranheim IL 

fronter behov for Overvik skole. 

d. Eierstrategi Trondheim Spektrum – endelig forslag. Høring 

Frist 23. feb 

e. Bymarka naturreservat. Oppstart forvaltningsplan. 

Statsforvalteren. Frist 15. jan. Anne-Lise deltok på orienteringsmøte 8. des. 

Uttalelse sendt 15. jan 

f. PIF. Rullering handlingsdel 2021. PS. 

Uttalelse sendt 10. des  

g. Kommunens prioritering av spillemidler 2022. PS. 

Uttalelse sendt 3. jan 

h. Kommuneplanens arealdel (KPA) 2022-2034 - Høring planprogram 

Uttalelse sendt 10. des 

i. Trygg-Lade hallen. PS øk konsekvenser TK 

Uttalelse sendt 17. jan 

Vedtak a. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

b. Anne-Lise følger opp for å få uttalelse fra Klæbu IL. AU utarbeider og sender 

uttalelse straks uttalelse fra Klæbu IL er mottatt. 

c. AAU ivaretar dette i uttalelse til KPA når denne kommer på høring. 

d. Adm ser saken opp mot vår forrige uttalelse og utarbeider forslag til uttalelse 

til sluttbehandling på styremøte 2/22. 

e. Til info. 

f. Til info. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/83f2k8fu7r5nc8z/Forberedelser%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202022%20-%20framdriftsplan.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ji3y1iqia0x3lnv/AACSiOsA0HM-ulyfQBSB5f58a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ji3y1iqia0x3lnv/AACSiOsA0HM-ulyfQBSB5f58a?dl=0
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g. Til info. 

h. Til info. 

i. Til info. 

 

Sak 

14/22 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. NTNUI Tennis har opprettet padelgruppe. 

b. Nidaros kunstløpklubb – varsel om nedleggelse. 

TrIK er koblet på for oppfølging av prosess. 

c. Nidaros Fotballklubb er nedlagt. 

d. Dialogmøte Kommunedirektør - IF – IRT 14. des. 

e. Møte med Freidig spkl – status hallprosjekt 15. des. 

f. TrIK infomøte IR 20. des. 

g. Momskompensasjon mottatt  

Mottok 195 636 kr, ca 37 000 kr mer enn budsjettert.  

h. Møte med kontrollutvalg avholdt 11. jan 

i. Fordelingsmøte Ranheim aktivitetshall avholdt 11. jan 

j. Banefordeling sommer 2022 avholdt 13. januar 

k. Korona-veileder pr 14. jan. Infomøte TK med IL og SK 17. jan 

l. TrIK infobrev IR og soner nr 1/2022 

m. AktivCampus 2021 – rapport 

n. Tiller ishaller – brukergruppemøter jan/feb 

Arbeidsgruppe nedsatt – møte hver tirsdag jan/feb 08.00-09.00. Adm deltar 

Se referater fra møter 

o. Norsk idrettsindeks 2020 

Oppdaterte aktivitetstall, kommunale utgifter og arbeidsplasser innen idrett for 

2020. På landsbasis finner vi 60 000 færre aktive i 2020 enn i 2019 alle 

idretter sett under ett. I Trondheim var det omtrent 1150 færre aktive, en 

nedgang på 1,4 %. Det er en del svakere en nedgangen på landsbasis (- 3,8 %) 

og i fylket (-5,2 %). Anleggstallene er oppdatert pr 011221 

 

Vedtak / 

konkl 

a. Tas til etterretning. 

b. Tas til etterretning. 

c. Tas til etterretning 

d-o Til info  

Sak 15/22 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2022 

Gjennomgang og evt. oppdatering ved behov. 

- Strategimøte vinter må fastsettes. 

b. Sykkelveg Byåsen  

Mulig oppgradering rekreasjonsområde ved Kyvannet 

 

Vedtak a. Møteplanen oppdateres etter beslutninger i møtet. 

AU beslutter dato for strategimøte. Adm kaller inn styret og adm. 

(Etterskrift: Møtet planlegges lagt til Teveltunet 4- 5. mars) 

b. AAU følger opp saken. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/t6zw1mhxwiabdil/AABPTHVBnjuPdjtR1D8DSfQZa?dl=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fidrettsindeks.no%2Frapport%2F5001%2F1%2F1&data=04%7C01%7CBjorn.Kilskar%40idrettsforbundet.no%7C48a1bfc0c2b74a05113a08d9c0937199%7C5ca933991184430d88a8107721ef7b66%7C0%7C0%7C637752561767819245%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Dd1N9hbkx3RYm3iEuo6IcZ65nuplvcb%2FyhxuydsOFj4%3D&reserved=0
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2022/01/09/Ny-sykkelvei-kan-gi-full-oppgradering-av-popul%C3%A6r-badeplass-i-Trondheim-25015392.ece?rs2664721642167769154&t=1
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Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2022 

Handlingsplan 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://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

