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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 17. sep 2020 

REFERAT STYREMØTE NR 9/2020 

TORSDAG 27. AUG KL 18.30 – 21.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17B  

 

DELTAKERE STYRET: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Even Myhre, Margit Herje Bergrem, 

Per Ivar Moe, Bård Bredesen, Erlend Skårsmoen, og Åse Jacobsen, Ida Sofie Johansen  

TK: Knut Kvaran, kun sak 73/20 

TRIK: Ståle Vaag 

MELDT FORFALL: Camilla Mattson, Lena Kathrin H Mittet 
DELTAKERE ADM: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 
REFERENT: Gina Thrane 

 

 

SAKLISTE  

Kl 18.30 – 19.00 

Sak  

73/20 
Trondheim kommune   

a. Tiller mulighetsstudie. Status og framdrift 

Hovedmilepæler for mulighetsstudien er: 

1. utkast av mulighetsstudie ferdig 14. september 

1. utkast presenteres for styringsgruppe 23. september 

1. utkast av mulighetsstudie oppdatert og ferdig 30. oktober 

2. utkast presenteres for styringsgruppe 10. november 

2. utkast oppdatert og ferdigstilt 30. november 

Ferdig mulighetsstudie presentasjon i Formannskapets orienteringsmøte 8. desember 

 

b. Granåsen fase 3. Status og videre framdrift. Kommunedirektøren planlegger å arbeide 

videre med detaljregulering for utbyggingsfase 3 i tråd med forslag i sak 233/20. 

Innspill om funksjoner og innhold i Granåsen idrettsby gitt i workskops våren 2020, 

tas med i det videre arbeidet. Det arbeides for en vedtatt reguleringsplan høsten 2021. 

c. Midler utstyr kommunale anlegg. 

Det er 1 million kroner til fordeling, der IF har disponert 0,2 mill på løypeskillere og 

sikringsmatter i Granåsen. Enhet for idrett og friluftsliv har mottatt innspill i sommer 

via google søknadsskjema. 

d. Rutiner eksterne høringer, f.eks FM og NVE. Det er ulike enheter i kommunen som 

uttaler seg om ulike faglige områder i forbindelse med slike høringer. 

Kommunedirektøren ble orientert om NVEs konsesjon, 22. juni. Kommunedirektøren 

ser at kommunen kunne kommunisert om TENSIO sitt tiltak på kommunens nettsted 

etter dette, da det har skapt stor oppmerksomhet hos engasjerte innbyggere. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/gfcqjdnxyqtwm5u/AADto5K0qCnO8m03kwtuvq57a?dl=0
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e. Søknad om driftsstøtte på 200 000 kr fra Klæbu Golfklubb / Klæbu Golfsenter AS. 

Idrettslaget søker ordinært tilskudd drift og anlegg. Evt. annen avtale må kommunen 

ta ansvar for.  

f. Skolebasseng og basseng Klæbu holdes stengt også etter 1. sept. Det råder usikkerhet 

hos IL med tildelt tid. IRT ser behov for bedre rutiner for å sikre rask og god info om 

løpende status ut til alle brukere av bassengene. 

g. Friidrett, ungdomsmesterskap- posisjonere seg til NM. Melder om behov for 

oppgradering av anlegget for et evt. NM på Øya stadion. 

h. Klæbu IL ber om møte med TK vedr div. utfordringer anlegg, bla. avtale/drift/ 

vedlikehold KG-bane, åpning/drift basseng i Klæbu, dekning av utgifter for 

tilsyn/drift idrettshaller i sommer.  

Konkl/ 

vedtak 
a. Til info 

b. Til info 

c. Til info 

d. Ok 

e. Idrettslaget tildeles midler på lik linje med andre idrettslag i Trondheim. 

f. IF følger opp saken med Trondheim eiendom. 

g. Vi vurderer å innkalle friidrett til et formøte for å orientere om planene og 

behov/ønske oppgradering av Øya stadion. 

h. IF innkaller klubben og IRT til møte. 

 
Kl 19.00 – 21.00 

Sak  

74/20 
Godkjenning av referat fra styremøte 7/20  

Det ble ikke skrevet referat fra styremøte 8/20 i forkant av årsmøtet 16. juni. Møtet omhandlet 

kun forberedelser til årsmøtet. 

Vedtak Referat styremøte 7/20 ble godkjent. 

 

Sak  

75/20 
Inkludering IL - status 

a. Gina gjennomfører besøk til alle tilskuddsmottakere for 2020 uke 35-37.   

b. Status aktivitetsguide 

Ansatt tolk på tilkalling fra 30. juni. Språk: somalisk og arabisk. 

Stor deltakelse på idrett i sommer, takket være iherdig innsats av aktivitetsguidene. 

c. Støtte inkludering IL 1/20.  

Søknad IL Trond: 

1. Seniorlag ungdom over 20 år. 

2. Junioravdeling. 

Midt Norge Bandy, høstsamling rekruttering til klubb. 

d. Støtte økonomisk inkludering  

Tildelt : 

Kolstad fotball 1500 kr, overgangssak. 

Bedriftsidretten kr 10 000 til deltakerkostnader på gruppetreninger, petanque, 

markatur.  

Byåsen friidrett 1500 kr treningsavgift. 

e. Støtte klubbambassadør  

Ingen nye søknader innkommet 

f. Inkluderingssamling november 

Jobber med å finne egnet lokale. Dato satt til 16. nov. Helsesista er bekreftet 

foredragsholder. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/bu3lr02zvzj86f6/Referat%20sty%20nr%207-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k5v01db8btammge/AADtdESceN_5NbasRC6ec6bra?dl=0
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g. Annet: 

- Aktivitetsdag «Finn-Fram-Fest» i Trondheim Spektrum april 2021. 

Idedugnad planlagt 19. oktober. 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info. 

c. Trond IL tildeles kr. 60 000 til tiltak for inkludering for 2020. 

Midt Norge Bandyregion 13 100 kr. 

d. Til info. 

e. Til info.  

f. Til info. 

g. Til info 

 
Sak  

76/20 

Regnskapsrapport pr 30. juni 

Se utskrift av regnskap pr 30.06.20 og kommentarer fra adm i DB.  
 

Vedtak Regnskapsrapport pr 30.06.20 tas til etterretning. 

Note knyttet til betydelig feilbudsjettering av forventet momskompensasjon. Forventet 

momskompensasjon er ca. 200 000 kr lavere enn budsjettert. Kontrollutvalget informeres om 

saken. 

Nye saker til behandling  

Sak  

77/20 

Trondheim kommunes idrettsstipend 2020 

Se sammenstilling av alle søknader og innkomne søknader. Diskusjon rundt kriterier og 

aldersbestemmelser. 

 

Vedtak Kriteriene for stipendet følges. 

Det enkelte styremedlem melder sin innstilling, 2 gutter og 2 jenter, til adm innen 17. 

september. Sluttbehandles på styremøte 24. september. 

 

Sak  

78/20 

Arrangementsstøtte 2. halvår 2020 

Se kommunens innstilling og adm kommentarer/innstilling. 

Komplementære føringer er etterlyst fra kommunen. 
 

Vedtak Adm innstilling ble vedtatt og sendes kommunen. 

 

Sak  

79/20 

Støtte utstyr private anlegg 2020 

Se kommunens innstilling og adm kommentarer/innstilling. 
 

Vedtak Adm innstilling ble vedtatt og sendes kommunen. 

 

Sak  

80/20 

Kommunale midler – hovedrunde 2020 

Kort info om innkomne søknader og plan for behandling.  
 

Vedtak Økonomiutvalget og adm beslutter og gjennomfører tildeling. 

 

Sak  

81/20 

Lokale aktivitetsmidler - resttildeling 

66 % allerede tildelt. Aktivitetstall godkjent NIF 15. aug. Vi skal foreta tildeling av hele 

potten, NIF trekker fra forskudd i sin behandling.  
 

Vedtak Økonomiutvalget og adm beslutter og gjennomfører tildeling. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/8is13t972smybvv/AACMtv8sWJzP7Dc-DiKFRyiOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5q44r0i08imt1nf/AAAj0CF2BnQ1F9s49Z2QsnDQa?dl=0
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202020/Sty%209-20/Idrettsstipend
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202020/Sty%209-20/Arrangementst%C3%B8tte
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202020/Sty%209-20/Tilskudd%20utstyr%20private%20idrettsanlegg
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202020/Sty%209-20/Tilskudd%20drift%20og%20anlegg
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Sak  

82/20 

Ildsjel Trondheim 2020 

Frist TRIK (utsatt) til 14. sept. Se innkomne forslag på DB. 

 

Vedtak Foreløpig beslutning ble fattet. Dersom det innen gitt satt frist 31. aug kommer inn nye 

kandidater vil disse bli vurdert opp mot kandidaten i dialog med styret. Innstilling oversendes 

deretter TRIK.  

Sak  

83/20 

PRIOR 2021-2022 

Frist innspill fra kretser og forbund er 15. sept. 

Status innkomne innspill og plan behandling. 

 

Vedtak Areal -og anleggsutvalget og adm utarbeider forslag revidert PRIOR. Beslutning på 

styremøtet i oktober. 

Sak  

84/20 
Handlingsplan IRT 2020-2021 
Drøfte og beslutte hvordan vi skal jobbe med handlingsplanen. 

Vedtak Adm overfører tidligere aktiviteter inn i ny mal basert på strategiplan. Arbeidsgruppene går 

gjennom og justerer. Sluttbehandles på styremøte 24. sept. 

Sak  

85/20 

Kompetansemidler – tiltak IL 2020  

Tema?  

Vedtak Digitalisering. Tryggve og Erlend legger fram forslag plan/program/invitasjon på styremøte 

24. sept. 

Sak 

86/20 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 56/20. SommerTrondheim2020 

Info fra statusmøte med TRIK, kretser og TK 25. aug 

b. Sak 57/20. Budsjettinnspill Trondheim kommune 2021 

Status fra økonomiutvalg. Innspill til kommunedirektøren oversendt 26.08. 

c. Sak 65/20. Årsmøte 

Protokoll. Erfaringer / evaluering. 

d. Sak 68/20. Tiller mulighetsstudie 

Vårt innspill til pri innkomne innspill ble sendt TK 5. juni. 

  

Vedtak a. Til info. Prosjektet bør videreføres med fokus på bedre koordinering / samarbeid 

mellom IL i den enkelte bydel. 

b. Til info. 

c. Til info. 

d. Til info. 

 
Sak 

87/20 
Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse 

a. Kvalitetsprogram Nyhavna, høring.  

Frist 1. okt 

b. Revidering forskrift ferdsel motorfartøy og luftfartøy Trondheim kommune 

Frist 7. sept. 

c. Revidering forskrift hundehold i Trondheim kommune. 

Frist 7. sept 

d. Vassfjellløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering. 

Frist 29/8. Areal-og anleggsutvalget + Per Ivar utarbeider forslag som legges på DB 

før møtet. 

e. PS. Lade idrettspark som konsertarena 

Uttalelse sendt 5. juni 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/5q44r0i08imt1nf/AAAj0CF2BnQ1F9s49Z2QsnDQa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/delgnm76rpdkh6l/IRT%20protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5q44r0i08imt1nf/AAAj0CF2BnQ1F9s49Z2QsnDQa?dl=0
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f. Ranheim, kommunedelplan, igangsatt planarbeid og høring planprogram. 

Uttalelse sendt 5. juni 

g. Sommertilbud barn og unge – politisk sak.  

Uttalelse sendt 8. juni 

h. Midlertidig ishall – FO 0113/20. 

Uttalelse sendt 8. juni 

i. Basketbane Strandveiparken – FO 0112/20. 

Uttalelse sendt 8. juni 

j. Fordeling Husebybadet sommer 

Vedtak sendt 12. juni 

k. Pirbadet ekstra timer   

Vedtak sendt 8. juni 

l. Statens tiltakspakke for kommunale prosjekter – politisk sak.  

Uttalelse sendt 15. juni 

m. EURO kvinner 2020 – politisk sak.  

Uttalelse sendt 3. aug 

n. Granåsen fase 3 - konseptvalg – politisk sak.  

Uttalelse sendt 7. aug 

o. Granåsen inv. beslutning – politisk sak.  

Uttalelse sendt 7. aug 

p. Ishall Klett – politisk sak.  

Uttalelse sendt 16. aug 

Vedtak a. Areal-og anleggsutvalg utarbeidefortslag uttalelse til behandling på styremøte 

24.sept 

b. Til info. Uttalelse ikke behov. 

c. Til info. Uttalelse ikke behov. 

d. Areal- og anleggsutvalget bearbeider forslag uttalelse etter innspill i møtet og 

oversender innspill til TK. 

e-p. Til info 

Sak 

88/20 
Infosaker fra adm og styret 

a. Solsiden futsal Klubb – opptak NIF. 

b. Fordelingsmøte kunstis 2020-21. 10. juni. 

Anne-Lise og Bjørn deltok. Kort info. 

c. Sør-Trøndelag dykkerkrets nedlegges. 

d. Idrettskretssting TRIK. 25. juni 

Kort info fra deltakere 

e. Granåsen fotballhall. Møte 26.aug kl 1600 

Info fra Anne-Lise og Bjørn 

f. Åpning Skjermvegen aktivitetsanlegg 27.aug 

Info fra Anne-Lise 
g. Daglig ledersamling IR Lillestrøm 14.-15. sept 

Bjørn deltar (tar forbehold om strengere restriksjoner for reise) 
h. Fylkeskommunens idrettsstipend 2020. 

Søknadsfrist 31. aug 

i. Nyhetsbrev fra TRIK aug. 
j. Nyhetsbrev fra TRIK til IR og sone-IR nr 6/20. 
k. TK skriv bruk av gymsaler høst 2020 – korona. 
l. TS reglement bruk av haller – korona. 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/mctnr7dh51riuwo/AABDxIZIE-hcUGWTZyDP3E0Ia?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/kalender/idrettskretsting-for-trondelag-idrettskrets-2020/
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Vedtak / 

konkl 
a-k. Til info 

l. til info? 

Sak 89/20 Eventuelt 

 a. Møteplan 2020-2021 

Gjennomgang av planen framover – evt behov justeringer. 

Vedtak a. AU kaller inn til møte ang korona 

b. 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

