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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 10.05.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 4/22  

TORSDAG 28. APRIL KL 18.00 – 21.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Trygve Duun, Even Myhre (teams), Erlend 

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

Ingrid Ulvan Olsen. 

TK: Knut Kvaran 

Forfall: Henning Andersson og Lena Kathrin H Mittet 

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

 

FORMØTE KL 18.00-19.00 
Dialogmøte vår TK K.dir og IF. Se egen innkalling og sakliste 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

34/22 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Nidaros roklubb – utfordringer brygge Skansen 

Hva kan IF bidra med for å løse saken? IF har skissert forslag finansiering av 

permanent anlegg som roklubben er fornøyd med. Trondheim Havn har også 

skissert forslag til midlertidig løsning for kommende sesong som straks er i 

gang. Se for øvrig eget notat. 

b. IFs budsjett og handlingsrom for 2022 jf. allerede utførte 

omdisponeringer 

Se eget notat. 

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

Se eget notat. 

d. Andre saker fra TK  

Se eget notat, i tillegg:  

- Fotballhall Granåsen, økt kostnadsoverslag er utfordrende og sak 

retningsvalg ble stoppet. 

Forslag 

konkl/ 

vedtak 

a. IF foreslår kommunalt investeringstilskudd til brygga via friluftsmidler der 

seilforeningen, roklubben og kajakklubben kan stå som eiere, mot at alle, også 

egenorganisert aktivitet kan bruke den. IF følger opp saken. 

b-d. Til info. Se notat fra TK på DB. 

Kl 19.30 – 21.00 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/our541ozsewvswl/AABzGeA950od3mMxdtR43bera?dl=0
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Sak  

35/22 

Godkjenning av referat styremøte 3/22 – beslutning  

Vedtak Referat styremøte 3/22 godkjennes. 

 

Sak  

36/22 

Årsmøte 2022 – sluttbehandling av saker 

- Alle saker sendt (info om at disse er gjort tilgjengelig på DB) kontrollutvalget 7. 

april for uttalelse. 

- Iht. sakliste og ansvar i fremdriftsplan. Gjenstår: 

Endelig budsjettforslag 2022, kontrollutvalgets uttalelse, valgkom innstilling, styrets 

innstilling ny valgkom, signering av årsmelding. 

Aktuelle nye saker fra Anne-Lise: OL-saken? Tingsammensetning 

- Ingen innkomne saker fra idrettslag 

 

Vedtak Adm sluttfører alle saksdokumenter som legges ut på vår hjemmeside senest 2. mai. 

Tingsammensetning tas ikke som sak på årsmøtet. 

OL-saken tas ikke som sak på årsmøtet, må forankres lokalt i IRT, kan informeres om 

i avslutningstale Anne-Lise. 

Aktuelle kandidater til valgkomite: Ida Sofie Johannesen i ATIF forespørres og 

Johanne Storler forespørres som leder. Anne-Lise følger opp. 

 

Sak  

37/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling. Møte og dialog med Kolstad 

håndball, flerkulturelt idrettslag og Trondhjems skiklubb er gjennomført. 

Møte med Spektra gjennomføres i uke 19 og internasjonal FK. Forslag til 

tildeling legges på DB. 

Utover det ingen nye søknader.  

Alle tildelingsbrev etter vedtak på forrige styremøte er sendt og utbetalt. 

b. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

To nye søknader: Trondheim Triatlonklubb, og Sverresborg bueskyttere. Det 

forventes en søknad fra Kattem IL, kommer trolig før styremøtet.   

c. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

En ny søknad fra SK Nationalkameratene 2 stk.  

d. Annet til beslutning 

Trondhjems turnforening, det har kommet frem at alle 4 klubbambassadørene 

har ansettelsesforhold mellom 60 % - 80 % stilling.  Hvordan løser vi det?   
Vedtak 

  

a. Tildeles som foreslått på DB. Legges som vedlegg i referat. 

b. Trondheim Triatlonklubb tildeles 1 600 kr til økonomiske barrierer. 

Sverresborg bueskyttere tildeles 2 400 kr til økonomiske barrierer. De nye 

kriteriene legges som vedlegg i referat og på vår hjemmeside. 

c. SK Nationalkameratene tildeles 20 000 kr til 2 stk klubbambassadører. 

d. Ingen klubbambassadør skal ha et annet ansettelses forhold i idrettslaget. Det 

skal komme tydeligere frem på vår hjemmeside, samt i utlysningstekst at det 

ikke aksepteres. Tas også inn i søknadsskjema som pkt avkryssing. Adm følger 

opp.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/ettuinqlc1wd6g2/Referat%20sty%20nr%203-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m53dsvhw3rwv4r1/AACmGCV_sSCAKYFkFKpNAeora?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5eyxvgmogf8ivk3/0%20Sakliste%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202022%2C%20utkast.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83f2k8fu7r5nc8z/Forberedelser%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202022%20-%20framdriftsplan.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/etfdw8u28ezllvl/AAAz8pFMW5M0c-xVmZCBGVl6a?dl=0
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Sak  

38/22 

Hallfordeling 2022 - 2023 

Info om status i arbeidet og tilgengelig ramme. Info om møte med Trøndelag FK, 

Trondheim kommune (ordfører) og Trøndelag IK 4. april vedrørende leiekostnad 

fylkeskommunale anlegg og manglende budsjett TK for leie 2022 - 2023.  

Anmodning om ekstrabevilgning fra TK høst 2022 er sendt ordfører og KIF-kom 25. 

april.  

 

Drøfte om IRT skal be IF omprioritere midler innen eget budsjett til leie vgs-haller 

dersom vi ikke får bevilget ekstraordinære midler.  

 

Vedtak Idrettsrådet ber IF utarbeide forslag til hvordan kommunalt kjøp av fylkeskommunal 

halltid høsten 2022, på samme nivå som sesongen 2021-2022, kan finansieres. 

 

Sak  

39/22 

Innspill TK budsjett 2023  

Økonomiutvalget legger utkast innspill på DB før møtet. Diskusjon. 

 

Vedtak Økonomiutvalget sluttfører uttalelsen etter konklusjon i møtet og sender innspill til 

TK /K.dir. 

  

Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

40/22 

Svømmehallfordeling 2022 – oppfølging av vedtak 

Se henvendelse fra Trondheim Triatlonklubb på dropbox. 

Info om saken, iverksatte tiltak fra adm og forslag videre oppfølging.  
Vedtak Adm følger opp saken videre for å lande endelig detaljfordeling gjeldende fra 

skolestart høst 2022. Rammefordeling/detaljfordeling svømmehaller endres for å 

ivareta en god og rettferdig fordeling fom. sesongen 2023. 

 

  

Sak 

41/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Status fra arbeidsgruppen. (Iselin, Henning, Erlend og Renate) 

Gjennomført arbeidsmøte onsdag 27.april. Arbeidsgruppen trenger utsettelse 

på ferdigstillelse. Forslag 19.juni. 

b. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

Status fra arbeidsgruppen. Sette dato.  (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og 

Linda). Intet nytt. 

c. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Status fra Anne-Lise. Intet nytt. 

d. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Status fra Anne-Lise. Intet nytt. 

e. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement. 

Status fra arbeidsgruppe (Henning, Åse og Bjørn).  

f. Sak 15/22/b. Sykkelveg Byåsen  

Adm rakk dessverre ikke å følge opp saken før politisk behandling i FS 1. 

mars sak 39/22. Trase langs Kyvannet ble besluttet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/d0q0rwkv7kn5m00/AADk-1SMVpkusBYDmodZF7Zaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uco88ysrwb067yb/AAAn6UQbeLqPWIXVza126jNOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hiewiw64z7ppogp/AAB7YBqLjNlWCKwmSHcL44l3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014598
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g. Sak 19/22. Regnskap 2021 

Regnskapet er ferdig revidert og klar for behandling av årsmøtet 

h. Sak 20/22. Forslag budsjett 2022 

IRT har mottatt 200 000 kr fra Stiftelsen Fridheim til inkludering IL – lav 

betalingsevne, se kopi søknad. Større andel av kostnader arb.giver andel SPK 

via NIF for daglig leder viderefaktureres oss i 2022. Dette medfører betydelig 

økte kostnader for oss. Begge forhold er innarbeidet i forslag budsjett.  

i. Strategisamling – oppfølging av gruppearbeid 

Anne-Lise presenterer interessentanalyse mm. Drøfte videre oppfølging.  

Anne-Lise presenterer forslag til bærekraftsmål for IRT. Drøfte videre 

oppfølging. 

 

Vedtak a. Til info. Frist for ferdigstilling av hjemmesiden endres til 19. juni.  

b. Til info. Flyttes til høst 22, arbeidsgruppen planlegger videre. 

c. Til info. Anne-Lise følger opp. 

d. Til info. Anne-Lise følger opp. 

e. Til info.  

f. Til info. Adm følger opp saken. Koble på IL med aktivitet /anlegg ved Kyvannet 

(triatlon, freeski og kajakkpolo) inn mot regulering/prosjektering/bygging. 

Saken avsluttes inntil videre. 

g. Saken avsluttes. 

h. Som følge av flyktningestrømmens fra Ukraina ble utstyrspott aktivitetsguide 

avd 8 styrket med 60 000 kr, midlene ble flyttet fra tilskudd inkludering IL avd 

9. Foreløpig budsjett 2022 tas til orientering og legges fram for beslutning på 

årsmøtet. Saken avsluttes. 

i. Sakene følges opp og jobbes videre i nytt styre i forbindelse med 

strategisamling høst 2022.  

 

Sak 

42/22 

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

beslutning 

a. Sørborgen KG. PS overtakelse Klæbu IL 

Vi avventer ny behandling av saken i Klæbu IL. Intet nytt. 

b. Idrettspolitisk erklæring Trøndelag 

Frist uttalelse 1. juli. 

c. Kommuneplanens samfunnsdel  

Frist 27. mai 

d. Investeringssak idrett 2022. PS til uttalelse 

Frist 16. mai 

e. Paraidrettssenteret – forespørsel kommunalt støtte parkering HC 

f. Tilsynsavtaler kommunale haller 2022-2024. Forslag fra IF 

g. Kunstgress uten innfyll – PS tilskuddsordning 

Uttalelse sendt 30. mars 

h. Granåsen fase 2 – detaljregulering. 

Uttalelse sendt 20. mars 

i. Mobilitetsstrategi Trondheim – innspill.  

Uttalelse sendt 21. mars 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/a4dt6vh7irf4wkr/AAD1polHdZy_BTy3vdFNlsoSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eas5j61qd2tom1q/AABpVB7hqaQf56BEqpB2-l0Ba?dl=0
http://stiftelsen-fridheim.no/Default.aspx?PageID=30062011110242
https://www.dropbox.com/s/gs7pn8z1r7z6v5h/Interessentanalyse%20areal%2C%20anlegg%20og%20inkl%2C%20200422.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7fhcn6135pldvw/B%C3%A6rekraftsm%C3%A5l.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hiewiw64z7ppogp/AAB7YBqLjNlWCKwmSHcL44l3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hiewiw64z7ppogp/AAB7YBqLjNlWCKwmSHcL44l3a?dl=0
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j. Strinda næranlegg – oppstart regulering 

Uttalelse sendt 30. mars  

Vedtak a. Til info. Saken avsluttes i påvente av ny utvikling i saken. 

b. Hvert utvalg gir innspill til AU som sammenfatter forslag til uttalelse som 

sluttbehandles senest på styremøtet i juni. 

c. AU utarbeider forslag til uttalelse som sluttbehandles på styremøtet 18. mai. 

d. Hvert utvalg gir innspill til AU som sammenfatter og sender uttalelse i saken. 

e. Adm utarbeider og sender uttalelse. 

f. IRT legger til grunn at vedtatte kriterier som er satt følges i framlagt forslag 

fra IF. Ut over dette har IRT ikke vurdert forslaget, da det kan bli aktuelt for 

oss å gi uttalelse ved evt. klage på tildeling, tilsvarende forrige runde i 2020. 

g. Til info. Saken avsluttes. 

h. Til info. Saken avsluttes. 

i. Til info. Saken avsluttes. 

j. Til info. Saken avsluttes. 

 

Sak 

43/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Kattem IL Allianse - medlemsundersøkelse 

Se brev fra Svømmeforbundet og TrIK konklusjon av medlemsundersøkelse.  

b. NIHF Region Midts ting tirsdag 31.05.22  

Observatør fra oss? 

c. Inkludering IL - infosaker 

- Aktivitetsguide. Ukrainsk tolk, Serghei Topa, har inngått arbeidsavtale fra 

28. mars. Ayaan har endret arbeidsavtale fra tolk til aktivitetsguide fra 5. april. 

Annen info fra Linda.   

- Oppsummering/erfaringer inkluderingsseminar CSK 25. april   

- FinnFramFest. Status forberedelser.  

- Flyktningsituasjonen. TK koordinering inn mot frivilligheten. Forespørsel 

om koordinatorrolle idrett i kommunalt nedsatt gruppe. Møte med TK og 

andre frivillige org 25. april. 

- TrFK integreringsutvalg 4. april - «Frivillighetsåret 2022». Info fra Linda. 

- Inkluderingsseminar NIF Gardermoen 6- 7. april. Info. 

d. Granåsen fotballhall – brukergruppe 

Møte med andre aktuelle brukere avholdt 22. mars.  

e. Lade KG stor bane – tribunebygg, TV-tårn og batting cage 

Møte avkoldt med TK og brukere av anlegget 22. mars. Planlegges blant annet 

med innendørs øvingsanlegg for cricket og baseball under tribunen. 

f. Tiller ishall – brukermøter 

Se referater og utkast tegninger. Møte 12. avholdt 19. april, neste møte 

planlagt 3. mai. 

g. Eberg reg. plan.  

Møte med TK avholdt 6. april. Se planskisser på DB. 

h. Granåsen skileik mm – oppstartmøte 6. april 

Se presentasjon og notat fra møtet. Adm var forhindret fra å delta. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/etfdw8u28ezllvl/AAAz8pFMW5M0c-xVmZCBGVl6a?dl=0
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i. TrIK-ting 22-23. april 

Info fra delegatene. 

j. Samling daglige ledere IR i Tromsø 18. - 19. mai 

Det er nå også eget program for ansatte innen inkludering. Alle tre fra adm 

deltar, Linda kun 19. mai. Se utkast program på dropbox. 

k. Leieavtale mellom TS og TK – konkretisering / evt revidering 

Dialogmøte med IR og særkretser avholdt 17. feb, arbeidsmøter TK, TS, NHF 

og IRT avholdt 1. og 9. mars og 17. mars. Status i arbeidet. 

l. Skøytehall Leangen – invitasjon til WS 30. april 

Se invitasjon. Anne-Lise deltar. 

m. Kommuneplanens arealdel – vedtatt planprogram 

n. Planer Sluppen 

o. Bad, park og idrett – landskonferanse Tromsø 30. aug – 1. sept 

p. Spillemiddelseminar 11. mai kl 1800 

Vi arrangerer sammen med TK/IF. Anne-Lise innleder fra oss. Bjørn deltar, 

anleggsutvalget oppfordres til å stille. 

Vedtak a. Info tas til etterretning. 

b. Ingen ble pekt ut til å representere oss i møtet. 

      c-p. Til info. 

Sak 44/22 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2022 

b. Kommunevalg 2023 – oppstart prosess inn mot politiske partier 

Innspillsrunder fra IL? Møter med partier? 

 

Vedtak a. Møteplanen oppdateres etter beslutninger i møtet. 

b. AU definerer prosess og legger fram forslag på styremøtet 18. mai   
 

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://badparkidrett.no/kurs_konferanser/lk22/
https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9449871
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
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Vedlegg 1: Tildeling inkludering i idrettslag 

Sty 4/22 – 28.april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbnr Idrettslag Tiltak  Sum 

Lav betalingsevne – økonomiske barrierer  
KL16010469 Trondheim internasjonal 

fotballklubb 

Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

21 000 kr 

KL16010328 Trondheim Triatlonklubb Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

   1 600 kr 

KL16010070 Sverresborg bueskyttere Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

   2 400 kr 

Klubbambassadør 

KL16010552 Spektra cricket klubb Klubbambassadør 20 000 kr 

KL16010043 SK Nationalkameratene Klubbambassadør 20 000 kr 

KL16010469 Trondheim internasjonal 

fotballklubb 

Klubbambassadør 10 000 kr 

Inkludering i IL 

KL16010292 Kolstad Håndball Jentesatsing i Kolstad håndball 150 000 kr 

KL16010292 Kolstad Håndball Jentesatsing i Kolstad håndball, 

Tilskudd til reisecup 

  50 000 kr 

KL16010292 Kolstad Håndball Åpen hall, Idrett for alle    25 000 kr 

KL16010292 Kolstad Håndball Familiekvelder og familiearrangement    50 000 kr 

KL16010292 Kolstad Håndball Håndball i SFO      7 500 kr 

KL16010292 Kolstad Håndball Inkludering av mødre med 

minoritetsbakgrunn 

   25 000 kr 

KL16010101 Trondheim skiklubb Multisportuka - sommerferie    75 000 kr 

KL16010469 Trondheim internasjonal FK Internasjonal Fotballturnering    20 000 kr 

KL16010552 Spektra Cricket Klubb Spektra Inclusion 2022    20 000 kr 

KL16010447 Flerkulturelt idrettslag Like muligheter for alle    20 000 kr 

KL16010447 Flerkulturelt idrettslag Inkludering av minoritetsjenter i 

organisert idrett 

   20 000 kr 

    
  Lav betalingsevne 

Klubbambassadør 

Inkludering i IL 

Totalsum 

  25 000 kr 

  50 000 kr  

462 500 kr 

537 500 kr 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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Vedlegg 2. Kriterier tildeling støtte lav betalingsevne – økonomiske barrierer 

Sty 1/22 20.januar.  

 

Det kan søkes om støtte til dekning av personlige utgifter som treningsavgift, utstyr og 

deltakelse på konkurranse/turnering/reise. Søknadsfristen på dette er løpende gjennom året, og 

dette søkes på i eget søknadskjema. 

 

Som hovedregel dekkes 60 prosent av total kostnad det søkes om, og inntil 3000 kroner per 

enkeltperson i alderen 6-12 år, og inntil 6000 kroner per enkeltperson i alderen 13-19 år.  

 

Søknadsbeløp som utgjør en total kostnad på 1000 kroner eller mindre per enkeltperson kan 

dekkes i sin helhet. 

 

 

 

 

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

