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Styret i Idrettsrådet i Trondheim  

TK/IF v/ Knut Kvaran 

TRIK v/ May Romundstad 

 

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 23. juni 2020 

REERAT STYREMØTE NR 7/2020 

TORSDAG 4. JUNI KL 19.00 – 22.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17B  

 

 

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

Per Ivar Moe, Bård Bredesen, Erlend Skårsmoen, Camilla Mattson, og Åse Jacobsen, Lena Kathrin H 

Mittet 

TK: Knut Kvaran, kun sak 63/20 

TRIK:  

MELDT FORFALL: May Romundstad, Ida Sofie Johansen, 
DELTAKERE ADM: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 
REFERENT: Gina Thrane 

 

 

FORMØTE KL 18.00 – 19:15 

NIHF Region Midt angående anleggsprosjekter. 

 

SAKLISTE  

Kl 19:15 – 20.00 

Sak  

63/20 
Trondheim kommune   

a. Henvendelse fra Norges bandyforbund vedr. iskvalitet Leangen kunstis. Svarnotat 

sendt 3. juni. 

b. Henvendelse fra Bandyregionen vedr. tomt til fullfinansiert nærmiljøanlegg. 

Leieavtale med kommunen for bruk av grunn må på plass.  

c. Detaljregulering Nidavoll Sunnland. Det planlegges å legge fram forslag for politisk 

nivå med to idrettshaller. Fram mot dette prosjekteres det med både to og èn hall for å 

sikre god fremdrift i prosjektet.  

d. Tiller IL – status utredning fotballbane ved KVT. Byplan vurderer at utvidelse vil 

kreve reguleringsplan. Kommunens overordna vurdering er fortsatt at Starrmyra 

virker å være det beste alternativet for en ny kunstgressbane på Tiller. Enhet for idrett 

og friluftsliv avventer resultatet av søknaden om å disponere tomtegrunn ved KVT. 

Om søknaden blir avslått vil kommunen v/IF-enheten gå i dialog med Tiller IL og 

IRT for utarbeidelse av en politisk sak om ny kunstgressbane på Starrmyra og vår 

vurdering av hva om må til får å få realisert en fotballbane på Tiller. 

e. Andre saker fra TK  

Formannskapets vedtak 02. juni: 

1. Formannskapet bevilger kr 100 000 for å bedre treningsforholdene for 

bassengidrettene i sommermånedene. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/ph51sssu1vmpfvy/AADOdlRAdITCW27X3ByBkys4a?dl=0
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2. Formannskapet ber kommunedirektøren sørge for at tapt halltid for isidrettene kan 

kompenseres ved å åpne tidligere enn opprinnelig planlagt til høsten. 

3. Videre åpning av basseng- og isidretter for å sikre at barn og unge får en god ferie 

vurderes i den kommende saken om aktivitet og fritidstiltak i sommer som er bestilt. “ 

Det er utfordringer knyttet til vedtaket som IF nå arbeider med, i dialog med IPS, med 

mål om å svare idrettsrådet før isfordelingsmøtet 10. juni. 

 

Vedtak a. Til info 

b. Til info 

c. Til info 

d. Til info 

e. Til info 

 
Kl 20.00– 22.00 

Sak  

64/20 
Godkjenning av referat fra styremøte 6/20  

Vedtak Referat styremøte 6/20 ble godkjent. 

 

Sak  

65/20 
Årsmøte 2020. Status forberedelser  

Framdriftsplan. Gjennomgang status forberedelser: Gina 

NB! Bedriftsidrettslagene har ved en feiltakelse ikke fått tilsendt innkalling før 27. 

mai. De har på grunn av dette fått utsatt frist til 7. juni med innmelding av repr. og 

evt. saker.  

Innkomne saker fra lagene.  

1. sak fra Astor Ishockey- endring av vekting av aktivitetstall 

2. sak fra Nidaros Elite junior- støtte Ski VM 

 

Status påmeldte representanter. 

Status saksframlegg/forslag øvrige årsmøtesaker. 

Spesielle tiltak ifm. gjennomføring av fysisk møte i Trondheim Spektrum. Det er rom 

for 100 personer ved smittevernshensynstiltak. 

Innlegg fra ordfører.  
 

Vedtak 1. IRT støtter ikke forslag. Viser til tidligere årsmøtevedtak. 

2. IRT støtter ikke forslag. Viser til tidligere årsmøtevedtak. 

 

Adm. sluttfører alle sakspapirer som legges ut på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet.  

  

Sak  

66/20 

Regnskapsrapport pr 30. april  

Se utskrift av regnskap pr 30.04.20 og kommentarer fra adm i DB.  
 

Vedtak Regnskapsrapport pr 30.04.20 tas til etterretning. 

 

Sak  

67/20 

Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguide 

Samarbeidspartnere som NAV og BFT har begynt å ta kontakt igjen. 

Guidene har hatt oppfølging av familier. 

Podcast - IRT skriver manus på ulike temaer. 4 episoder spilles inn i juni. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/lybrokirsr0u5v9/AACF74_UPcLNeHDx-COTtcDra?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpwkyme6nurpera/Forberedelser%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202020%20-%20framdriftsplan.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uclcqg2kywhxdy7/AACFpcWnVshaX-05HlK1prqka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9iwiaq64ei6vxym/AADQaBcPrGx0kWuisczzypMZa?dl=0
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b. Støtte inkludering IL 1/20.  

Utleira søker 30 000 kr til å holde gratis åpen hall fem dager i uken. 

c. Støtte økonomisk inkludering  

Støtte Byåsen toppfotball på kr 7 000 utbetalt 28. mai. 

Tiller IL søker 182 433 kr til økonomisk inkludering. 

d. Støtte klubbambassadør  

Ingen nye søknader. 

e. Inkluderingssamling høst 

Ny samling planlegges for november. To-delt opplegg, et for ledere i IL og et for 

trenere og andre frivillige.  Inkluderingsgruppa lander denne og invitasjon går ut før 

sommeren. 

f. Annet: 

Aktivitetsdag «Finn-Fram-Fest» i Trondheim Spektrum 27. sept. Nytt 

samarbeidsmøte planlagt i uke 24. 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Utleira tildeles kr 30 000. 

c. Tiller IL tildeles kr 122 211. 

d. Til info.  

e. Til info. 

f. Til inf. (Etterskrift: Arrangementet er flyttet til 18. april 2021). 

 
Nye saker til behandling  

Sak  

68/20 

Tiller mulighetsstudie – idrettsrådets prioritering av idrettens innspill 

Se notat fra TK styremøte 19. mai og oversikt  innkomne innspill.  Adm informerte 

om innkomne innspill og la fram forslag fra areal- og anleggsutvalget til IRT 

prioritering. 
Vedtak Framlagt forslag prioritering av innspill ble besluttet uten endring.  

Alle idrettene som har gitt innspill inviteres med videre i planlegging. 

Innspill sendes TK/kommunedirektør. 

 

Sak 

69/20 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 22/20. Idrettskretssting TRIK. 

Ny innkalling til TRIK-ting 25. juni kl 17.00. Møtet avholdes i Teams.  

b. Sak 29/20. Korona.  Risikovurdering IRT og iverksatte tiltak. 

Status fra AU. 

c. Sak 32/20. Rapport KUD/NIF. Kostnadsnivået i barne- og ungdomsidretten. 

Status oppfølging fra Øk.utvalg.  

d. Sak 39/20. Korona. Økonomiske virkninger og vurdering av tiltak 

Status fra AU.  

e. Sak 56/20. SommerTrondheim2020 

Kort status i arbeidet. Webinar avholdes 04.06. 

f. Sak 57/20. Budsjettinnspill Trondheim kommune 2021 

Økonomiutvalget legger fram forslag til idrettsrådets budsjettinnspill 2021. 

  

Vedtak a. Delegater til tinget blir: Anne-Lise, Per-Ivar, Lena, Tryggve, Åse.   

b. Til info. Saken avsluttes. 

c. Til info. Avsluttes. 

d. Til info. Avsluttes 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/4ssqmrsa7jw9k9n/AAB8QrGblZVCeukZsQM9pYPqa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7cn5p35a06t6dh8/Svarnotat%20til%20IRTs%20m%C3%B8te%20190520%20fra%20IF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2zvt404duvt7n1s/Tiller%20idrettspark%20Sammenstillingstabell%20s%C3%A6rkretser%20.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4ssqmrsa7jw9k9n/AAB8QrGblZVCeukZsQM9pYPqa?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/kalender/idrettskretsting-for-trondelag-idrettskrets-2020/
https://www.dropbox.com/s/qb2w0sujdzeml1y/Risikovurdering%20Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim%20-%20utadretta%20virksomhet.xlsx?dl=0
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e. Til info.  
f. Framlagt forslag bearbeides av økonomiutvalget etter innspill i møtet og sendes 

TK/kommunedirektører. 

 
Sak 

70/20 
Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse 

a. PS. Lade idrettspark som konsertarena 

Areal- og anleggsutvalget la fram forslag uttalelse.  

Saken ikke er tilstrekkelig utredet og mangler sammenheng med overordna strategier. 

Vi ber om at politikerne nå jobber med å få etablert systematikk og strategier som kan 

legges til grunn for:  

1. arrangement generelt,  

2. konserter spesielt,  

3. kartlegging av mulige arenaer og  

4. evt. vilkår for de enkelte arenaer.  

b. Ranheim, kommunedelplan, igangsatt planarbeid og høring planprogram. 

Digitalt folkemøte ble 27. mai kl 18.00-19.30. Frist uttalelse 30. mai.  

Areal-og anleggsutvalget la fram forslag til uttalelse.   

c. PS Ranheim aktivitetshall – skisse til sak og avtale 

Vår uttalelse sendt 20. mai. 

d. Reguleringsplan Reina – areal til idrett 

Avtalt møte med TK/IF i løpet av uke 24 med bakgrunn i tidligere uttalelse som er 

sendt over. 

e. PS avtale TK -TFK vedr idrettsanlegg  

Uttalelse sendt 20. mai 

f. PS kommunal garanti Sverresborg IL – nytt kunstgress 

Uttalelse sendt 25. mai 

g. Disponering av årsresultat 2019 

Notat til vedr Leangen Kunstisbane sendt Bystyret 25. mai 

h. Støtte isidretter og svømmeidretter 

Notater sendt formannskapet 25. mai 

 

Vedtak a. Forslag uttalelse ble bearbeidet i møtet og oversendes TK/kommunedirektør. 

Idrettsrådets konklusjon er at vi er sterkt imot å stille Lade idrettspark til disposisjon 

for konsertarrangement.   

b. Forslag uttalelse ble besluttet uendret og oversendes TK/kommunedirektør. 

c-h. Til info 

Sak 

71/20 
Infosaker fra adm og styret 

a. Trøndelag IK har innkalt til dialogmøte 26. mai 

Følgende var innkalt IRT, NFF Trøndelag, Sør-Trøndelag skikrets og NHF Region 

Nord. Følgende deltok: Anne-Lise, Bjørn og Even. Even gir en oppsummering fra 

møtet. 

b. Møte med kontrollutvalg IRT 25. mai 

Tema var LAM 2019 og årsmøte 2020. Anne-Lise og Bjørn deltok. 

c. Invitasjon til tinget NIHF Region Midt 18. juni 

Anne-Lise deltar. Ingen fra styret deltok. 

d. Nidarvoll – Sunnland skole og idrettshall – vedtatt regulering 

e. Hallfordeling 2020-2021. Fordelingsmøte 2. juni  

Bjørn og Anne-Lise deltok. Kort info 

f. Åpning av Husebybadet – fordeling til idretten 

Adm informerte kort om det arbeidet vi hadde gjort i saken. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/4ssqmrsa7jw9k9n/AAB8QrGblZVCeukZsQM9pYPqa?dl=0
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/igangsatt-planarbeid/ranheim-kommunedelplan-oppstart-av-planarbeid-og-forslag-til-planprogram/
https://www.dropbox.com/sh/1067h7qxoc1feit/AAD2H4R5cOnI2-5vIKbXuwWja?dl=0
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g. Fordeling kunstis 2020-2021. Fordelingsmøte 10. juni 

Bjørn og Anne-Lise deltok. Kort info. 

 
Vedtak / 

konkl 
a-g. Til info 

 

Sak 72/20 Eventuelt 

  

a. Merkjøp av bassengtid i Pirbadet – fordeling mellom idretter. 

Adm hadde utarbeidet forslag til fordeling, men det ble ikke tid til å behandle saken i 

møtet.  

b. Møteplan 2020-2021 

Gjennomgang av planen framover mot sommeren – evt behov justeringer. 

Vedtak a. Adm gis fullmakt til å beslutte fordeling og sende til idretten og 

TK/kommunedirektøren. 
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

