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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 og Cathrine Jystad 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 2.desember 2019 

REFERAT STYREMØTE NR 11/2019 

TORSDAG 7. NOVEMBER KL 19:00 – 21.00 

STED: IDRETTENS HUS, KANTINA 1.ETG 

 

Deltakere 

Styret:  Anne-Lise Bratsberg, Even Myhre, Bård Bredesen, Tryggve Duun, Lena Kathrin H 

Mittet, Stein Svendsen, Erlend Skårsmoen, Martine Furnes Pettersen, 

TK:   Knut Kvaran, kun sak 111/19 

TrIK:  May Romundstad 

Meldt forfall:  Åse Jacobsen 

Adm:   Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent:  Gina Thrane 

Ikke møtt: 

 

 

Dialogmøte med TK samme kveld kl 18.00-19.00 

Tema: Tillertomta, prosess mulighetsstudie – medvirkning idrett. 

  

SAKLISTE.  

Kl 1900 - 1930 

Sak  

111/19 

Trondheim kommune   

a. Granåsen utbygging – fase 2. Status sak som IRT skal gi uttalelse til. 

b. Trondheim Spektrum. Avklaringer vedr leieavtale – videre behov avklaringer? 

c. Byåsen IL. Hallplaner Myra. 

d. Næranlegg øst. Status. 

e. Andre saker fra TK  

IF ber om IRTs uttalelse i oversendte skisse til saksframlegg: “ Orientering om 

søknad fra Byneset golfklubb”. 

● IF gjorde oppmerksom på at det ble behandlet en rekke idretts og friluftlivssaker i 

formannskapet 5.11 : 

- SK Trondheims-Ørn, bruksavtale på Ørnbanen 

- Bistand til fotballklubbene vedrørende håndtering av gummigranulat på 

kunstgressanlegg 

- Sak om “ Midlertidig biogassfyllestasjon i Isdamvegen ” ble utsatt. 

- Sak om “ Kommunens prioritering av en ny idrettshall i regi av Ranheim IL og 

estimerte økonomiske konsekvenser for kommunen ” ble utsatt. Formannskapet 

bestilte et notat angående den framtidige parkeringssituasjonen på Ranheim 

Konkl/ 

vedtak 

a. Rådmannen arbeider med saksframlegg og vil oversende saken til IRT når saken er 

klar for utsendelse. 

b. TK viser til informasjonsbrev sendt idretten 25.10.19.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/tee2p7b0rkajp4p/AADg5jM8aPiTriFuxktVSXKga?dl=0
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c.  IF viser til oversendte skisse til saksframlegg “Byåsen IL - planer om idrettshall på 

Myra “ der IF ber om IRTs uttalelse i saken. 

d. Registrerer motstand mot planene om rulleskiløype og Adressa vil gjøre en sak.  

e. -Byneset Gofklubb Se sak 117/19 b 

-Formannskapet 5.11: Til info 

 

Kl 1930 - 2100 

Sak  

112/19 

Godkjenning av referat fra styremøte 10/19  

 

Vedtak Referat styremøte 10/19 godkjent. 

Sak 

113/19 

Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguide 

Bufdir har godkjent rapport og regnskap og har krevd tilbakebetaling av.20 704 kr. 

Status kontrakter nye aktivitetsguider. Ny mal for midlertidig arbeidsavtale – 

tilkallingshjelp er utarbeidet. Linda tilbys annen type avtale. 

b. Søknadsrunde 2/19. Behandle evt nye søknader  

Ingen nye søknader mottatt 

c. Søknad inkludering 2020- NIF 

Søknad om støtte 2 mill kr ble sendt NIF 18. oktober. 

d. Status idrettskontakt. Behandle evt søknader 

Ingen nye søknader mottatt 

e. Seminar Flatåshallen 21. okt  

Kort info og evaluering.  

f. Seminar NIF 16. okt og konferanse 17. oktober. Ullevål stadion 

Kort info. 

g. Annet 

- Møte nettverk frivillighet og integrering TK 15. okt 

- Møte områdeløft Saupstad 30. okt 

- Statusrapport fra Gina – studie NTNUI 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info 

c. Til info. 

d. Til info 

e. Til info. 
f. Til info. 

g. Til info. 

 

Nye saker til behandling  

Sak 

114/19 

Idrettsmelding – høring NIF.  

IK og SF har frist til 4.des og er av NIF oppfordret til å involvere IR i prosessen. Se NIF-

høringer Bør vi invitere ungdommens bystyre til et dialogmøte for blant annet å få innspill til 

idrettsmeldinga (og evt andre saker)?   

Vedtak Adm sender invitasjon 

Sak 

115/19 

Kandidater til styreverv Trøndelag IK  

Se brev fra valgkom TrIK. 

Vedtak Viktig at evt kandidat har erfaring fra IR. Ingen konkrete forslag ble landet i møtet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/44uup1yxe6u0sg8/AABizuF7eeyQhE99j6IMEu2za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k71gvit5mkysvq4/AAATEtzTo1YttxE-KQlFinoEa?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/horinger/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/horinger/
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Sak 

116/19 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 21/16. Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg  

Ingen nye avklaringer om interkommunalt samarbeid anlegg.  

b. Sak 77/17. Granåsen utbygging  

Innspill til politisk sak utbygging fase 2 er kommet fra skiskyttermiljøet og 

skikretsen. Se DB. Politisk sak planlagt behandlet i formannskapet 26. nov. Vi venter 

på utkast saksframlegg for å gi uttalelse. 

c. Sak 113/18. Kompetansetiltak – avd 7. Evaluering gjennomførte kurs. 

Info tilbakemeldinger deltakere gjennomført «Tilskuddskurs» 26/8 og 

«Søknadsskrivekurs» 9/9. Diskusjon nye aktuelle tiltak i 2020. 

d. Sak 66/19 PRIOR 2020-2021 - Status  

Status etter behandling i areal- og anleggsutvalget 28. okt.  Diskusjon – konklusjon 

endelig liste. 

e. Sak 67/19 LAM 2019 

Endelig fordeling er ferdig og sendes TK/NIF for godkjenning innen 8.nov.  

f. Sak 69/19 Utfordringer idrettens bruk/leie av Trondheim Spektrum 

Møte avholdt med kretser / klubber i håndball, gym- og turn og bedrift 5.sept, 

Innspillrunde gjennomført. Info fra møte med TK sammen med kretser og klubber 18. 

sept. TK har avholdt flere møter med TS ang saken, jf. infoskriv sak 111.  

Drøfte behov for videre oppfølging fra vår side. 

g. Sak 78/17 Kommunale midler hovedrunde 2019 

Vår innstilling ble sendt TK 23. okt. 

h. Sak 93/19 Tillertomta mulighetsstudie – innspill prosess og medvirkning 

Jf. eget møte med TK 7. nov. Drøfting, konklusjon/anbefaling, dersom dette må 

utdypes nærmere fra vår side etter møtet med TK.  

i. Sak 94/19 – Ekstraordinært årsmøte 18. nov – status forberedelser 

Videre forberedelser – hva gjenstår? 

j. Sak 104/19 Friskliv og mestring 

Adm er i dialog med IF og avventer nå avklaringer vedrørende deling av kveldstid 

mellom idrett og Friskliv og mestring. 

k. Sak 105/19 Budsjettinnspill 2020 – politisk 

Se utkast brev. Endelig brev legges på DB før møtet. Anne-Lise. 

l. Sak 106/19. Trønderidretten VIL – innspillmøte 23. okt 

Info fra Anne-Lise. Videre oppfølging – sende skriftlig innspill? 

 

  

Vedtak a. Anleggsutvalget følger opp. 

b. Anleggsutvalget følger opp når saken blir oversendt for uttalelse. 

c. Til info. Fått flere gode tilbakemeldinger på aktuelle tema for nytt kurs. 

d. Endelig liste ble besluttet. Adm oversender Trondheim kommune. 

e. Til info. 

f. Til info. IRT følger saken. 

g. Til info. 

h. Nødvendige innspill ble gitt TK i dialogmøtet i forkant av styremøtet. 

i. Til info. 

j. Til info. Vi avventer utfall av avklaringer IF gjør. Innspill etter workshop som Friskliv 

og mestring skal ha. 

k. Brev sendes politiske partier snarest. 

l. Anne-Lise og adm utarbeider innspill som oversendes TrIK. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/k71gvit5mkysvq4/AAATEtzTo1YttxE-KQlFinoEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y1qbooxkanz1qg2/AAB32hYOtP5lmMQF13otg1tKa?dl=0
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Sak 

117/19 

Saker til høring og uttalelse 

Høringer / planer / politiske saker  

a. Byåsen IL – hallplaner. Politisk sak 

Frist – snarest. Adm og anleggsutvalg utarbeider forslag som legges på DB før møtet. 

b. Byneset Golfklubb – søknad. Politisk sak 

Frist – snarest. Adm og anleggsutvalg utarbeider forslag som legges på DB før møtet. 

c. Granåsen utbygging fase 2. Politisk sak 

Politisk sak vil komme innen kort tid for uttalelse. Frist? 

d. Nytt kommunalt utlånsreglement Trondheim kommune – innspill 

Frist 8. november. Adm utarbeider forslag som legges på DB før møtet. 

e. Østmarkneset kaianlegg og friområde. Varsel oppstart detaljregulering: 

Frist 26. nov. 

f. Byutviklingsstrategi – areal og transport fram mot 2050. Høring 

Frist 1. des.  

g. Valentinlyst, detaljregulering 

Frist 7. des 

 

Vedtak a. Uttalelse sendes som foreslått. 

b. Uttalelse sendes som foreslått. 

c. Anleggs- og arealutvalg og adm utarbeider og sender uttalelse når utkast politisk sak 

er mottatt. 

d. Uttalelse sendes som foreslått. 

e. Anleggs- og arealutvalg og adm utarbeider og sender uttalelse. 

f. Anleggs- og arealutvalg og adm vurderer høringsmøte IL og utarbeider og sender 

uttalelse. 

g. Anleggs-og arealutvalg og adm utarbeider og sender uttalelse. 

 

Sak 

118/19 

Infosaker fra adm og styret 

a. Fellesnemda IRT og KIR  

Intet nytt 

b. Møtet kontrollkomite 22. okt. Anne-Lise, Bjørn, Gina 

c. Trønderidrettens møteplass 2019 26. okt. Anne-Lise 

d. Møte med ordfører, MDG, SP og SV 6. nov. Anne-Lise, Tryggve, Bjørn 

e. Møte med FrP og Høyre 7. nov. Anne-Lise, Tryggve, Bjørn 

f. Cricketforbundet besøker Trondheim 15.-16. nov og ønsker da møte med oss blant 

annet for å diskutere hvordan cricketforum Trøndelag skal komme «opp og gå». 

g. Drammen IR v/daglig leder og digitaldirektør i Drammen kommune kommer på 

besøk 20. nov for å info om prosedyrer for fordeling av treningstid i Trondheim. Repr 

fra særkretser og TK deltar. 

h. Leangen bydelshall har utsatt åpning til 2.jan 2020. 
i. Leangen kunstisbane har utsatt åpning. Hurtigløp 16.nov og indrebane /bandy 23.nov. 

Vedtak / 

konkl 

a. Til info. 

b. Til info. 

c. Til info. 

d. Til info. 

e. Til info. 

f. Til info. 

g. Til info. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/k71gvit5mkysvq4/AAATEtzTo1YttxE-KQlFinoEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ncyhzx9nonzxbth/AAB2Ari2Vou1CIt-YtVYj5Bua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/325vvdt6rw1s4bq/AAA-k6MDWArdckxPNIGEIKJja?dl=0
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h. Til info 
i. Til info 

 

Sak 119/19 Eventuelt 

 a. Møteplan IRT 2019-2020 

 

Vedtak Møteplan oppdateres i DB og styret innkalles i Outlook til alle fellesmøter der styret 

bør delta. 

 

 

Merk:  

Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake 

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2019-2020  

 

 

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

