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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 5.februar 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 1/2021 

ONSDAG 20. JAN KL 19.00 – 21.00 

STED: TEAMS  

 

FORMØTE KL 18.00 – 18.50 

IF. Presentasjon av PIF-planprogram  

 

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

Bredesen, Ida Sofie Johansen, Åse Jakobsen, Even Myhre, Erlend Skårsmoen, Lena Kathrin Haram 

Mittet, Camilla Mattson 

TK: Knut Kvaran (kun sak 1/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

1/21 

Trondheim kommune – 30 min  

a. Korona. Behov bruk av idrettshaller til vaksinering. Status 

b. Hauken. Sak vedr vann-og avløp. Sak i kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (KFU) 25.jan. Kommunedirektøren foreslår at Bystyret vedtar å ikke 

igangsette utbedringstiltak for bedre toalettforhold på Hauken. Tidligere avsatte 5 

millioner kroner tilbakeføres til disposisjonsfondet. 

c. Nidarvoll – Sunnland. Detaljplan 

Info planer, videre prosess og framdriftsplan. Kommunen vil starte 

detaljprosjekteringen tidlig i februar. Kommer opp som bystyresak. 

d. Andre saker fra TK (Knut sender over før møtet). 

- Politisk sak vedr utredningsmidler – mange innmeldte prosjekter fra IF 

Vedtak a. Til info. Adm oversender uttalelse fra IRT. 

b. Til info. IRT oppforder Per-Einar Johannesen, THIL og Norges Handikapforbund om 

å gi uttalelse til behandling i KFU 

c. Til info. IF jobber for at IRT får gitt formell uttalelse som tas inn i den politiske 

saken.  

d. Til info. 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

2/21 

Godkjenning av referat fra styremøte 13/20  

 

Vedtak Referat styremøte 13/20 ble godkjent.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/pkz2mfue3huw6ie/AACNEeJ1OTVS4s5YCo9Sq2eLa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ice4qyx6vnkadj/REF%20sty%20nr%2013-20.pdf?dl=0
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Sak  

3/21 

Regnskap IRT 2020 

- Godkjenning av regnskap inkludering IL 2020. 

- Status regnskap IRT total 2020 

 

Vedtak Regnskapsrapport inkludering IL 2020 ble godkjent og vedlegges rapport NIF. 

Regnskap IRT total legges fram for behandling på styremøte 2/21 og sendes deretter til 

revisjon KPMG. 

 

Sak  

4/21 

Hjemmeside IRT – bytte til NIF-side? 

 

Vedtak Bytte av hjemmeside iverksettes. 

Sak  

5/21 

Inkludering IL - status 

a. Status aktivitetsguiden 

Ingen fysisk guiding gjennomføres inntil videre. Oppfølging pr tlf / epost med 

pågående saker. Nye søknader er mottatt og under planlegging for oppstart så snart 

det er tilrådelig. Felles logo for aktivitetsguiden er laget.  

b. Støtte inkludering IL 2020 

Utbetalt: Klæbu IL 56 000 kr 

c. Støtte økonomisk inkludering 2020 

Utbetalt: Trondheim Taekwon-Do klubb 87 570 og Ranheim IL 56 077.  

d. Støtte klubbambassadør 2020 

Ingen nye søknader 

e. Rapport inkludering IL 2020 – frist 1.feb 

Se vedlagt utkast rapport og regnskap. 

f. Støtte inkludering IL 2021 - utlysning 

Info og søknadsskjema sendt ut / lagt på nett 13. jan med søknadsfrist 15. feb. 

Adm og inkluderingsutvalg har gjennomgått kriterier.  

g. Annet:  

- Inkluderingssamling vår, 2021 status. 

- Finn-fram-fest, det sees på en digital løsning 

- E-læringskurs, manus sendes ut til IR/IK i ordningen for innspill 

- Inkluderingsmateriell IRT, status 

- Pilot 0-24 - idrettens rolle for å forhindre utenforskap i Trondheim kommune 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info.  

c. Til info. 

d. Til info. 

e. Rapport og regnskap ferdigstilles av adm og inkluderingsgruppa og sendes NIF 

f. Inkluderingsgruppa utarbeider tildelingskriterier som vedtas ved sty 2-21. 

g. Adm og inkluderingsutvalget fastsetter ny dato inkl.samling. 

Finn-fram-fest, til info 

E-læringskurs, til info 

Inkluderingsmateriell- adm og inkluderingsgruppa jobber videre med saken 

Pilot 0-24, adm deltar i møte med involverte parter og avklarer IRTs bidrag inn. 

 

Nye innkomne saker til behandling  

 Ingen nye saker 

  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/whbyvyp1w4u4mhg/AAA8Z8vDQe3dZiLaRaXljI5da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zmlk1u7nvnas5so/AABeXLGL3GX4bGPwPxm4gdT8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7e9oa46mcts0666/AADvWRctCWU_zKuADCmx4fGaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p7gq0ej1onyu65h/AAC_uP_WJKpx7dhUGBMhHRgMa?dl=0
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Sak 6/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak  

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Status plan/program/invitasjon. Tryggve og Erlend. Intet nytt. 

b. Sak 102/20. Tiller idrettspark - mulighetsstudie  

Presentasjon av endelig mulighetsstudie 28.jan. IRT anleggsutvalg og alle involverte 

idretter er invitert. 

c. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021. Forberedelser. Status. 

d. Sak 118/20. Dekning av møteutgifter styret 2020 

Dekning av møteutgifter, totalt 15 000 kr ble utbetalt 18. des iht vedtak styremøte 

13/20. 

e. Sak 120/20. Idrettstinget i Bergen 28. – 30. mai 2021 – innspill saker. 

AU har drøftet saken og hadde ingen innspill til saker innen gitt frist. Dette er varslet 

TRIK. Utleira IL har i ettertid sendt over innspill både til TRIK og IRT.  

Innspill fra Anne-Lise om å vurdere sak om utvidet rapportering for IR, bla økonomi. 

 

Vedtak a. Til info 

b. Til info.  

c. Til info. Fast sak med status på styremøter gjennom vinter / vår. 

d. Til info 

e. Sak 1. Organisering, rettigheter og godtgjøring for dommere i norsk idrett 

Idrettsrådet støtter ikke forslag til sak. Idrettsrådet har forståelse for de utfordringer 

som beskrives, men mener dette ikke er en sak som egner seg til behandling på 

idrettstinget. Ansvar for å hjelpe idrettslagene med å tilrettelegge forholdene for 

dommere på en bedre måte mener vi ligger til det enkelte særforbund. 

Sak 2. Registrering av alle aktive i samordnet registrering 

Idrettsrådet støtter ikke forslag til sak. Idrettsrådet mener en slik registrering av 

«alle» aktiviteter og at disse skal generere offentlig støtte til idrettslaget vil være i 

strid med den satsing og fokus NIF har på å få kontroll på aktivitets- og 

medlemsrapportering i norsk idrett. Idrettsrådet mener medlemmer / aktivitet som skal 

registreres må være tilknyttet et særforbund under NIF for å kunne bli registrert som 

aktivitet i samordnet registrering.  

Etterskrift: Sak 2. IRT har etter tilbakemelding fra Utleira IL behandlet saken på nytt 

i AU. IRT støtter forslag til sak og sender saken fram for behandling i Trøndelag 

idrettskrets. 

Våre uttalelser følger sakene fram til Trøndelag IK for videre behandling 

 

Rapportering IR, sak fremmes ikke på idrettstinget.  

 

Sak 7/21 Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse 

a. Arrangementstøtte 1.halvår 2021 

Diskusjon om arrangementstøtte til AS og stiftelser hvor idretten er medeiere.  

b. Kommunedelplan Klett, høring 

Uttalelse fra Leinstrand IL mottatt. Se forslag uttalelse fra areal- og anleggsutvalget. 

Frist 6. feb 

c. Lian og Kystadmarka, igangsatt planarbeid og høring planprogram 

Frist 6.feb. Se forslag uttalelse fra areal- og anleggsutvalget. 

d. KPA utbyggingsrekkefølge – kunnskapsgrunnlag, høring 

Frist 11. feb. Ranheim IL har igangsatt prosess og laget behovsanalyse for bydelen. 

Ber om oppfølging fra IRT.  

e. Plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag planprogram 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/p7gq0ej1onyu65h/AAC_uP_WJKpx7dhUGBMhHRgMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yc09p6h4elyze0r/AAAatCL2hczQwtySgdiYzidOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p7gq0ej1onyu65h/AAC_uP_WJKpx7dhUGBMhHRgMa?dl=0
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f. Spillemiddelsøknader 2021  

Uttalelse sendt 16. des. 

g. Rullering av handlingsdel PIF 2021 

Ingen behov for å sende uttalelse i saken. 

h. Planstrategi Trondheim 2020 -2023, høring 

Ingen uttalelse sendt. 

i. Litjvatnet, utredning dam i Valen, høring 

Frist etter anmodning utsatt til 18. jan. Møte med berørte parter avholdt 11. jan.  

Uttalelse sendt 18. jan. Info fra areal- og anleggsutvalget. 

 

Vedtak a. AU og adm utarbeider forslag til uttalelse som sluttbehandles i sty 2-20 

b. Areal-og anleggsutvalget utarbeider og sender uttalelse til TK. 

c. Areal-og anleggsutvalget utarbeider og sender uttalelse til TK. 

d. Areal- og anleggsutvalget innkaller evt til møte med Ranheim IL og utarbeider 

forslag uttalelse til behandling styremøte 2/21. 

e. Adm utarbeider og sender uttalelse basert på innspill ifm presentasjon i formøtet og 

evt nye innspill fra styret. Uttalelse sendes senest 22.jan.  

f-i. Til info. 

 

Sak 8/21 Infosaker fra adm og styret 

a. Planprogram for Lerkendal og hele Valgrinda (campus samling) vedtatt 

b. Korona. Møte mellom idretten og kommunen – ny forskrift avholdt 5. jan 

Vellykket møte, positive tilbakemeldinger fra idretten. 104 deltakere. 

c. Korona. Møte med TRIK, særkretser og IR i Trøndelag avholdt 7. jan og 19. jan 

d. Korona. Møte HF-gruppa avholdt 7. jan 

Blant annet besluttet midlertidig redusert ramme TS (redusert ca 250t/uke), 

tilrettelegging toppidrett ved stengte haller og ønske om utvidet hallsesong mm 

e. Korona. Brev fra TRIK til ordførere i Trøndelag 12. jan 

f. NIF mottatt 1,4 mill fra stiftelsen Dam til paraidrettssenter Trøndelag 

Skal bygges på Ranheim, arbeid er nå igangsatt. Planlagt ferdigstilt 2022 

g. Korona. Møte med ordfører, IRT og TRIK avholdt 13. jan 

h. Fordelingsmøte baner sommer 2021 ble avholdt 14. jan 

Anne-Lise og adm. Se referat. 

i. Møte Nidarvoll/Sunnland - med TK og Nidelv 

j. Korona. Møte mellom idretten og kommunen avholdt 20.jan 

k. Nidarø Håndbakklubb opptatt i NIF 

l. Nyhetsbrev TRIK januar 2021 

m. Freidig Spkl mottatt 100 000 kr i utviklingstilskudd fra TRFK 

n. Dialogmøte om ringbaserte kampsporter – dialogmøte med TK 

o. Trøndelag svømmekrets opprettet 1. jan 2021 
Vedtak / 

konkl 

a-o. Til info 

 

Sak 9/21 Eventuelt 

 a. Status om NM-veka vinter 2021 

Gina er repr fra oss inn i arbeidet. Møte i prosjektgruppa avholdes 26.jan.  

b. Gjennomgang møteplan 2021 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/gfo8da3uabn2mx4/AADxTrtTyyjr2Ryajp_uQxama?dl=0
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Vedtak a. Til info. 

b. Til info. 

 

 

 

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

