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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 22. des 2020 

REFERAT STYREMØTE NR 13/2020 

TIRSDAG 15. DES KL 19.00 – 21.00 

STED: TEAMS  

 

FORMØTE KL 18.00 – 18.50 

Planer og muligheter «Lek, trim og friluftsliv» - Granåsen. 

Presentasjon av Arne Blix og Kristian Dahl 

  

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

Bredesen, Ida Sofie Johansen, Åse Jakobsen, Even Myhre, Erlend Skårsmoen, 

TK: Knut Kvaran (kun sak 115/20) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Lena Kathrin Haram Mittet, Camilla Mattson 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

115/20 

Trondheim kommune – 30 min  

a. Trondheim Spektrum 

Status økonomiske utfordringer. Pr. dato er det ingen kompensasjonsordninger som 

fanger opp denne type selskap. Alle idretter er utfordret på å samarbeide om 

treningstider for å korte ned på åpningstid på nyåret. 

b. Mulighetsstudie Tiller Idrettspark 

Rådgiver leverer endelig oppdatert 2. utgave den 17.12. Mulighetsstudien ble 

presentert i styringsgruppemøte den 15.12. Kommunen vil nå foreta en intern 

vurdering om hvordan mulighetsstudiet skal presenteres for politisk nivå. I første 

omgang tenkes en presentasjon for KIF-komiteen, og så en orienteringssak for 

formannskapet. Presentasjon for idretten planlegges sammen IRT. 

c. Eberg. Oppstart regulering 

De potensielle nybyggene som kommer på Eberg er over 15 000m2, og utløser krav 

om konsekvensutredning. Estimert oppstart regulering Eberg Idrettspark blir satt til 

oktober 2021. For at arbeidet med reguleringsplanen skal kunne videreføres i 2021 er 

IF avhengig av at kommunedirektørens ledergruppe og politisk nivå prioriterer midler 

til dette arbeidet fra sentralt plasserte utredningsmidler.  

d. Formannskapet 15. des – utfall behandling saker 

- Lokalisering ny ishall, sak er videresendt til KIF komiteen. 

- Granåsen fase 2, hopparena, skibru Litjåsen og flytting skiskytterarena. Positiv 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/j4rx5fsze390ucj/AAAfHMFSLBGus2a7IYtR3LKva?dl=0
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tilbakemelding fra politisk hold. 

- Hauken – toalettfasiliteter og vann- og avløpsforhold. 

e. Budsjett – forslag rødgrønt 

2021-rodgront-budsjettforslag-2021.pdf (trondheim.kommune.no) 

f. Andre saker fra TK  

 

Vedtak a. – e. Til info 

f. 18. desember utlyses en ny stilling som rådgiver innenfor friluftsliv ved enheten. 

 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

116/20 

Godkjenning av referat fra styremøte 12/20  

 

Vedtak Referat styremøte 12/20 ble godkjent. 

 

Sak  

117/20 

Møteplan IRT 2021  

Forslag ble lagt fram for styret 

Vedtak Møteplanen oppdateres etter behandling i møtet og iverksettes.  

Sak  

118/20 

Dekning av møteutgifter styret 2020 

Det er i 2020 avsatt 15 000 kr til dekning av utgifter for reise / parkering for styremedlemmer 

i forbindelse med deltakelse i møter. Styret oppdatere sin aktivitet i dokument på DB før 

møtet. 
Vedtak Oversikt deltakelse i møter oppdateres evt i møtet. Avsatte midler fordeles ut fra antall fysiske 

møter den enkelte har deltatt på. Utbetaling iverksettes før jul. Teamsmøter dekkes ikke. 

 

Sak  

119/20 

Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguide 

Medarbeidersamtaler med alle aktivitetsguider utført.  

b. Støtte inkludering IL  

Ingen nye søknader  

Etterskrift: Klæbu IL søker 180 000 kr til innkjøp av utstyr til utlånssentral. 

c. Støtte økonomisk inkludering  

Utbetalt: Nardo FK 7 680 kr  

Nye søknader: Trondheim Taekwon-Do klubb 111 150 kr 

Etterskrift:  

Ranheim IL søker kr 65423  

d. Støtte klubbambassadør  

Ingen nye søknader 

e. Inkluderingssamling - utsatt 

Intet nytt  

f. Annet:  

- Rapport NIF frist og status, IL har frist 31/12, IR 31/01. 

- E-læringskurs, utkast sendt på høring 

- Inkluderingsmateriell IRT, tar opp dette arbeidet på nyåret. 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Klæbu IL ble innvilget kr 56 000 til utstyr som kan brukes til aktivitet i idrettslaget 

etter e-postbehandling i styret. Utstyr som går til egenorganisert aktivitet dekkes ikke. 

c. Trondheim Taekwon-Do klubb ble innvilget kr 87 570. 

Ranheim IL ble innvilget kr 56 077 etter e-postbehandling i styret. 

d. Til info. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/budsjettdokumenter/2021-rodgront-budsjettforslag-2021.pdf
https://pub.dialogapi.no/v/9fb3c275-a607-46c9-aa10-d25727203e81
https://www.dropbox.com/s/h6zohyom1n3ctyj/M%C3%B8teoversikt%202020-%20styret%20IRT.xlsx?dl=0
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e. Til info. Adm og inkluderingsutvalget fastsetter ny dato. 

f. Til info. 

 

Nye innkomne saker til behandling  

Sak  

120/20 

Idrettstinget Bergen 28. - 30. mai 2021 

Se infobrev fra Trøndelag IK. Ber om innspill til saker og spørsmål til Idrettstinget. Frist 

innspill er 14. jan. 

Vedtak Styret gir AU fullmakt til å sende inn saker til kretsen 

Sak 

121/20 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Status plan/program/invitasjon. Tryggve og Erlend. Intet nytt. 

b. Sak 102/20. Tiller idrettspark - mulighetsstudie  

Lite har skjedd siden forrige styremøte. Avklaringer svares ut underveis av adm i 

dialog med anleggsutvalget.  

c. Sak 104/20/a. Klæbu Hestesportsklubb, avslag opptak NIF 

Evt nytt fra Per Ivar 

d. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021. Forberedelser. 

 

Vedtak a. Til info 

b. Til info.  

c. Til info.  

d. Framlagt plan for framdrift og forberedelser ble besluttet. Brev til valgkomiteen og 

invitasjon av ordfører sendes snarest.  Fast sak med status på styremøter gjennom 

vinter / vår. 

 

Sak 

122/20 

Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse 

a. Spillemiddelsøknader 2021.  

Forslag uttalelse ble lagt på DB før møtet. Frist 16.des 

b. Rullering av handlingsdel PIF 2021 

Snarest  

c. Kommunedelplan Klett, høring 

Frist 2. feb 

d. Planstrategi Trondheim 2020 -2023, høring 

Frist 18. des 

e. Litjvatnet, utredning dam i Valen, høring 

Frist 15. jan 

f. Lian og Kystadmarka, igangsatt planarbeid og høring planprogram 

Frist 6.feb 

g. PS Prioritering nærmiljøanlegg og nærmiljømidler 2021.  

Uttalelse sendt 25. nov 

h. PS Lokalisering av ny ishall - retningsvalg  

Uttalelse sendt 2. des 

i. PS Granåsen idrettspark, fase 2 – retningsvalg 

Uttalelse sendt 3. des 

j. Planprogram PIF. Innspill utredningstema 

Uttalelse sendt 8. des 

k. Granåsen idrettsby – høring planprogram og utvidet planområde 

Uttalelse sendt 11. des 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/yr3xysog0w69iik/AAD71v2_TvfqM1WbzR1wDmi8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yc09p6h4elyze0r/AAAatCL2hczQwtySgdiYzidOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yr3xysog0w69iik/AAD71v2_TvfqM1WbzR1wDmi8a?dl=0
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l. PS Hauken, toalett- og stelleromsfasiliteter. 

Uttalelse sendt 11. des 

 

Vedtak a. Forslag uttalelse oppdateres etter behandling i møtet og sendes snarest kommunen.  

b. Areal- og anleggsutvalget og adm utarbeider forslag uttalelse som behandles på 

styremøtet 1/21.  

c. Areal- og anleggsutvalget og adm vurderer evt behov for uttalelse og sender denne 

snarest.  

d. Styreleder og adm vurderer saken og sender evt uttalelse. 

e. Areal- og anleggsutvalget og adm innkaller til høringsmøte med berørte parter og 

utarbeider og sender høringsuttalelse. 

f. Areal- og anleggsutvalget og adm vurderer evt behov for uttalelse og utarbeider evt 

forslag uttalelse som behandles på styremøtet 1/21. 

g-l. Til info. 

 

Sak 

123/20 

Infosaker fra adm og styret 

a. Fordelingsmøte svømmehaller 2021 ble avholdt 9. des 

Anne-Lise og adm. Referat kommer. 

b. Møte AU 8. des. Planprogram PIF 

Se uttalelse sendt. 

c. Møte med initiativtaker for planer sjøsportsenter mm i Storvika, Stjørdal. 

Stjørdal IR deltok. Se presentasjon. 

d. Nidarø Håndbakklubb søker opptak i NIF 

e. Leangen idrettspark detaljregulering, vedtak 

f. Samleside om retningslinjer covid 19 og idrett pog anlegg på TK side 

Se HER 

g. Nyhetsbrev TRIK des 2020 

h. Momskompensasjon 2020 tildelt 

IRT fikk til sammen tildelt 144 024 kr (IRT og Klæbu IR), noe som er 

238 976 kr mindre enn budsjettert. Grunnen er som tidligere redegjort for ved 

behandling av regnskapsrapporter pr 30. juni og pr 3 0. sept. Vi passerte 5 mill 

i omsetning i 2019, noe som innebærer en annen beregning av 

momskompensasjon, en endring som ikke ble fanget opp i budsjettarbeidet. 
Vedtak / 

konkl 

a-h. Til info 

 

Sak 124/20 Eventuelt 

 a.  

Vedtak a.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/czwfwbyyovdb6b9/AACS5AOxEfL0B2bir_HR2P58a?dl=0
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start
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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 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

