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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 03.juni 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 5/2021 

ONSDAG 19. MAI KL 18.00 – 21.20 

STED: TEAMS  

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

Bredesen, Erlend Skårsmoen, Åse Jakobsen. Even Myhre og Lena Kathrin Haram Mittet, Ida Sofie 

Johansen (kun sak 109/20) 

TK: Knut Kvaran (kun sak 42/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag og Camilla Mattson 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

FORMØTE  

Ikke noe formøte denne gangen 
 

SAKLISTE  

Kl 18.00 – 18.30 

Sak  

42/21 

Trondheim kommune – 30 min.  

a. Informasjon Covid-19.  Formannskapet vedtok 19.5.21 påbud om munnbind frem 

til 26.5. IF vurderer om det er behov også da for å oppdatere Veileder for idretten i 

Trondheim under covid-19 angående munnbindpåbud i kommunale idrettsanlegg - 

som tidligere. 
b. Europeisk frivillighetshovedstad – status søknad fra TK 

c. Trøndelag fylkeskommune – leie kommunale ishaller / Granåsen 

Sak vedr fylkeskommunen sin leie /bruk av kommunale anlegg, ref brev 020321 

Kommunedirektøren har purret svar 4. mai, men har ikke så langt mottatt noe svar på 

purringen. 

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

Vedr behandlede saker, kun av interesse der vedtak er endret i forhold til innstilling. 

Tillertomta: mulighetsstudien framlegges. Statkraft varme vil i løpet av året ha en 

klarere plan for utvikling av forbrenningsanlegget. Oversendes straks IRT til uttalelse. 

- Formannskapet 26. mai: Hauken - beslutningssak  

- KIF-komite 31. mai- Strindamarka næranlegg - Retningsvalg for videre regulering 

av areal for skianlegg og friluftsliv. 

- Bystyremøte 16. juni: Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2021 

- Motorsport-arena Skaun, lånegaranti og inv.tilskudd planlagt beh KIF 4. okt og 

bystyre 27. okt 

e. Andre saker fra TK  

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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Konkl/ 

vedtak 

a. Til info 

b. Til info 

c. Til info 

d. Til info 

e. Til info 

… 

Kl 18.30 – 20.00 

Sak  

43/21 

Godkjenning av referat styremøte 4/21 - beslutning 

Vedtak Referat styremøte 4/21 ble godkjent. 

 

Sak  

44/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Fått inn flere barn på RBK-fotball etter skoletid. Plassene dekkes av IL selv. 

Fylt opp 30 friplasser på Multisportsuka, ordnet med busskyss og lån av sykler. 

20 ungdom kommet inn fra Heimdal vgs. 

Startet planlegging av SommerTrondheim, har en god dialog med BFT, Redd barna og 

Frelsesarmeen. 

b. Inkl IL  

Støtte besluttet sty 3 og sty 4 utbetalt 10. mai 

Søknad fra Klæbu IL til inkluderingsarbeid gjennom sommerukene. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Støtte besluttet sty 3 utbetalt 10. mai. 

Othilienborg har søkt støtte til medlemmer med lav betalingsevne. 

d. Klubbambassadør 

Støtte besluttet sty 3 utbetalt 10. mai. Sportsklubben Nationalkameratene hadde søkt 

og fått støtte til 2 stk, men trakk den ene søknaden før utbetaling. 

Ingen nye søknader. 

e. Annet – status div saker 
E-læringskurs om inkludering sendt på høring før siste justeringer gjøres. Styret har 

fått tilsendt kurset for innspill. 

 
Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. 

b. Klæbu Il tildeles 47 000 kr til inkludering i idrettslag. 

c. Othilienborg tildeles kr 9 300 til støtte for medlemmer med lav betalingsevne. 

d. Til info 

e. Til info. 
 Nye innkomne saker til behandling – info og beslutning 

Sak 

45/21 

NIF-ting 28. mai. Saker til behandling  

Diskusjon i styret  

17.9 Endring i kontrollutvalg i loven. Gjelder alle orgledd 

17.10 Kontrollutvalg 

17.18 Sammensetning  

17.21 Idrettskretstingets oppgaver 

17.23 Idrettsråd i alle kommuner med mer enn tre idrettslag. 

17.24 Idrettsråd – oppgaver 

17.25 Idrettsråd – oppgaver  

17.26 Utmelding – tap medlemskap. Bør involvere idrettsråd 

17.27 Utmelding – tap medlemskap 

17.29 Idrettslagsallianse 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/6kd2yab6t5zix27/Ref%20sty%20nr%204-21%2C%20just%20030521.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r8z15760y5r6pdo/AAAeQfhImBo0aibZQVtYEPAQa?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/tingpapirer/
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17.30, 17.31 og 17.32 Påtalenemnd mm 

18.9 Instruks for NIFs kontrollutvalg 

18.10, 18.11 Etisk råd 

18.14 Høydehus 

18.16 og 18.17 Internasjonalt arbeid 

18.18 Trenerattest 

18.22    Finansiering idrettsråd 

 

Vedtak 

 

Anne-Lise tar med styrets konklusjoner / innspill som delegat på tinget. 

Sak 

46/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Ikke noe nytt. Tryggve og Erlend.  

b. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021. Forberedelser. Ferdigstille sakspapirer 

- Risikovurdering ved å avholde fysisk møte ble gjennomført. 

- Ingen innkomne saker fra IL. 

- Endelig sakliste. 

- Gjennomgang alle saker.  

- Revisjonsberetning. 

- Kontrollutvalgets beretning. 

- Valgkom innstilling. 

- Styrets innstilling ny valgkom- ikke klar. 

- Status innmeldte repr fra IL/BIL. 

- Signering årsmelding. 

- Siste forberedelser. 

c. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

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

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

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

e. Sak 23/21. SommerTrondheim 2021 

En god del IL har aktiviteter gjennom Sommer i Trondheim. Har bistått kommunen 

med å komme i kontakt med IL i områder med dårlig dekning. Vurdere sponset 

annonsering av ledig halltid for idrettslag. Gina 

f. Sak 33/21. Kjøp av halltid – omdisponering av midler 

HF-gruppa har bedt kommunen reservere samme kjøp som sesongen 2020/2021. 

Kostnad for leie av halltid i Strinda vgs blir halvert da hele hallen (4/3 hall) leies for 

250 kr/t, mens kommunen betalte dobbelt pris i fjor.   

g. Sak 34/21. IRT søknad TK midler inkludering og drift 2022  

Vi har fått utsatt frist fra TK. Økonomiutvalget legger forslag på DB før møtet.  

h. Sak 41/21. Budsjettinnspill TK budsjett 2022 

Økonomiutvalget legger forslag på DB før møtet.  

Vedtak a. Til info. 

b. Årsmøtet utsettes til 21. juni og gjennomføres digitalt. 

Budsjett 2021: 

- oppjusteres med 116 000 kr - ekstra IMDI-midler fra NIF til aktivitetsguide.  

- mottatt krisepakke moms tatt inn sammen med ordinær momskompensasjon.  

- ekstrautgifter -  NIF viderefakturer arb.giverandel for Bjørns medlemskap i SPK, 

dette er endring fra 2021. 

Evt. nye saker fra IL sendes kontrollutvalg for uttalelse. Sakspapirer sluttføres og 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/qblyve0r6yuik0g/AAC1HDHwNh6bOZwt5aMfpbOra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4eqdffqq280cour/AAA2ylgIRRG68632VYMROlhAa?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://sommertrondheim.no/
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legges ut på nett innen 21. mai. 

Alle styremedlemmer melder innen en uke en aktuell kandidat til ny valgkom. 

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

d. Anne-Lise følger opp saken. 

e. Til info. 

f. Redusert kostnad på ca. 65 000 kr benyttes ikke til ekstra kjøp, men går til reduksjon 

av uttak av midler fra budsjett utstyr private anlegg. 

g. Framlagt forslag oppdateres etter beslutning i møtet og søknad sendes snarest TK. 

h. Framlagt forslag oppdateres etter beslutning i møtet og sendes TK. 

 

Sak 

47/21 

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

beslutning 

a. Planprogram PIF – høring 

Info møte avholdt med TK, kretser og IL 7. april. Frist uttalelse 2. mai. Etter avtale 

venter vi på sammendrag av innspill fra IL /SK som grunnlag for vår uttalelse. 

Se: www.trondheim.kommune.no/idrettsplan 

b. Eierstrategi Trondheim Spektrum 

Frist 3. juni 

c. TRIK – oversikt anleggsfelleskap / behov 

Frist 18. juni 

d. Mulighetsstudie Tiller idrettspark – videre retningsvalg 

Kommer straks over for uttalelse. 

e. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Status fra AU. Møte avholdt 4. mai. Det planlegges nytt snarlig møte sammen med 

TRIK, der ordførere i de 5 aktuelle kommunene inviteres. 

f. Granåsen fotballhall – videre retningsvalg 

En krevende sak der vi har fått utsatt frist for uttalelse til etter styremøtet 19. mai. 

Møte med NFF Trøndelag bør avholdes, men dato ikke satt. Areal- og 

anleggsutvalget legger fram forslag uttalelse på DB før møtet. 

g. Falkenborgvegen, Leangen øst, detaljregulering 

Videregående skole og idrettshall. Frist var 8. mai. Vi fikk ikke varsel om høringen 

og adm/anleggsutvalg har derfor ikke har rukket å følge opp innen fristen. Vi har bedt 

om utsatt frist.  

h. Brøset – igangsatt regulering bla skole og idrettshall 

Frist 27. mai 

i. Vestre Lund, detaljregulering – høring 

Stort nytt boligfelt. Frist 29. mai  

j. Eberg idrettspark – igangsatt regulering 

Frist 7. juni 

k. Retningsvalg og kommunal støtte private idrettshaller - kriterier for prioritering 

Uttalelse sendt 19. april 

l. Strindamarka næranlegg – retningsvalg 

Uttalelse sendt 3. mai. 

m. Investerings- og driftsprosjekter idrett 2021 

Uttalelse sendt 4. mai. 21 

n. Kunstgressbane og næranlegg Tiller IL. 

Uttalelse sendt 6. mai 

o. Ekstra midler sommer svømmehall 2021 – fordeling. 

Fordeling av timer besluttet og sendt kretsene 11. mai.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/qblyve0r6yuik0g/AAC1HDHwNh6bOZwt5aMfpbOra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qblyve0r6yuik0g/AAC1HDHwNh6bOZwt5aMfpbOra?dl=0
http://www.trondheim.kommune.no/idrettsplan
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Vedtak a. AU følger opp og gir uttalelse i saken. 

b. AU utarbeider og sender uttalelse i saken. 

c. Areal- og anleggsutvalg behandler og gir innspill til saken. 

d. Areal- og anleggsutvalget behandler saken og sender uttakelse. 

e. Areal- og anleggsutvalget følger opp saken videre og utarbeider uttalelse når den 

kommer opp til politisk behandling. 

f. Framlagt forslag uttalelse oppdateres etter beslutning i møtet og oversendes TK 

snarest. 

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

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

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

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

k-o. Til info. 

 
Sak 

48/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Box-Team Trondheim nedlagt 

b. Nidaros Luftsportklubb og Orkla Hanggliderklubb sammensluttet 

c. Møte NIF arb.grp ang ting-sammensetning 21. april 

d. Ledermøte TRIK 26. april 

e. Møte med bystyret – gjenåpningsprosess i idretten 

Vi har på anmodning fra politikerne iverksatt spørreundersøkelse i IL ang utgifter 

skadet / ødelagt utstyr ifm. korona. Frist tilbakemelding 26. mai. 

f. NIHF Reg Midt ting 8. juni – invitasjon 

Noen som kan/ønsker å delta fra oss? 

g. TRIK infobrev nr 4 til IR og soner 

h. Momskompensasjon 2021 – info fra NIF 

Søknadsfrist 15. aug. Adm utarbeider søknad. 

i. Krisepakke moms 2021 

Vi er tildelt ca. 24 000 kr i krisepakke fra NIF basert på momskomp 2020. Tas inn 

som ekstra buffer under inntekter momskompensasjon 2021. 

j. Dialogmøte med TRIK avholdt 3. mai 

k. Dialogmøte med k.dir og IF avholdt 14. juni 

vedtak / 

konkl 

a. Info tas til etterretning. 

b. Info tas til etterretning. 

c. Til info. 

d. Til info. 

e. Adm . 

f. De som ønsker å delta melder til adm 

g. Til info. 

h. Til info. 

i. Til info. 

j. Til info. Referat må skrives. 

k. Til info. Referat må skrives. 

 

Sak 49/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 – info  

- Skytehall, dato møte nr 2 med ordførere. Ikke diskutert 

b. Regnskapsrapport pr 30. april 2021 

Utskrift av regnskapet lagt på DB og ble gjennomgått av adm i møtet.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/3buvmgqsykmc8pb/AADoFzcTnJ7PuKIivGuF5mOCa?dl=0
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Vedtak a. Møteplan oppdateres i DB. 

b. Status ok, ikke noe spesielt som må følges opp. Regnskapsrapport tas til etterretning. 

 

 

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

