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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 ansatt 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 13. des 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 12/21 

TORSDAG 9. DES KL 18.00 – 20.35 

STED: TEAMS 
DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Per Ivar Moe, Bård Bredesen (tom sak 118), Even Myhre, Renate 

Thorvaldsen Svinning, Erlend Skårsmoen, Åse Jakobsen, Lena Kathrin Haram Mittet og Tryggve 

Duun (tom sak 119) 

TK: Knut Kvaran (kun sak 113/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Henning Andersson og Ingrid Ulvan Olsen 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar og Linda Marie Skjervold. 

Referent: Bjørn Kilskar 

 

FORMØTE KL 18.00-19.00 

Utgår denne gangen. 

 

SAKLISTE  

Kl 18.00 – 18.30  

Sak  

113/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Eierstrategi TS – status? Venter på nytt utkast til høring hos oss. 

Trondheim kommune har nå mottatt foreløpig innspill fra styrene i TS og 

TSE, og har innarbeidet disse i utkast til eierstrategi. Kommunen ferdigstiller 

nå kommunedirektørens forslag til strategi som så skal sendes på formell 

høring til IRT og TS/TSE. Når høringsinnspillene er mottatt skriver 

kommunedirektøren sak til bystyret. Kommunedirektøren vil vurdere 

innspillene og evt. justere forslag til eierstrategi som legges fram til politisk 

behandling. Kommunedirektøren kan pr tid ikke gi noen dato for oversendelse 

til IRT, men vurderer at det nærmer seg en oversendelse. 

b. Rødgrønt budsjettforslag. 

Se vedl. 

c. Tiller. Statkraft mulighetsstudie og framdrift fase 1 – ishaller. 

Utredning av øst-alternativet for karbonfangstarbeidet gjenstår.  

Forbereder politisk sak med ambisjon behandling 21.12 om utsettelse av 

varsling planoppstart til plassering av karbonfangstanlegget er avklart. 

Mulig framdrift ved avklaring karbonfangstanlegg vinter /tidlig vår 2022: 

Sommer 2022 - ferdigstilling av skisseforslag for ishall. 

Høsten 2022 – Varsle planoppstart for  Tiller idrettspark trinn 1. (forutsatt at 

plassering av karbonfangst muliggjør en ishall med to isflater.) 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/wpac4sdof7fxrin/AABTCUUL7zx6d4UPkTZuPMYDa?dl=0
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2023 - Byplankontorets behandling av planforslag, offentlig høring, 

bystyrevedtak av reguleringsplan. Prosjektering og offentlig 

anbudskonkurranse kan skje parallelt (forutsatt finansiering). 

2024/2025- Bygging (forutsatt finansiering). 

Idretten inviteres snarlig til arbeid/brukermedvirkning skisseprosjekt for Tiller 

ishall og detaljregulering fase 1 Tiller idrettspark.  

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

Bystyret 9.12. 

Sak 174/21 Representantforslag - Videre oppfølging av politiske vedtak om 

kunstgress med gummigranulat - Christianne Bauck Larssen (H) 

Sak 177/21 Granåsen fotballhall - status og fremdrift 

Formannskap 14.12. 

397/21 Regnbueparken - mottatt anbud og konsekvens 

406/21 Turn- og klatresenter i Falkenborgveien på Leangen 

Mulige saker til formannskapet 21.12 

- Sørborgen kunstgressbane - avtale om overtakelse (avventer uttalelse fra 

IRT). 

- Etablering og rehabilitering av kunstgressbaner i Trondheim (Forutsetter 

vedtak i bystyret 9.12 av saken. 

Videre oppfølging av politiske vedtak om kunstgress med gummigranulat - 

Christianne Bauck Larssen (H)). 

- Tiller idrettspark, utredning av karbonfangstanlegg og konsekvenser for 

fremdrift. 

- Pilotprosjekt med offentlig badeplass ved Strandveikaia i Nyhavna 

Saker fremover: 

- Rullering av handlingsdel for idrett og fysisk aktivitet 2022  

(Er allerede oversendt IRT). 

- Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2022  

(Det arbeides med ferdigstilling for oversendelse til IRT). 

 

e. Andre saker fra TK 

- IF har 9.12 hatt møte med arrangørgruppen for UM-friidrett 2022, og de 

ønsker også å søke om NM 2025. 

 

Konkl/ 

vedtak 

a-e: Til info 

Kl 18.30 – 20.35 

Sak  

114/21 

Godkjenning av referat styremøte 11/21 – beslutning 

 

Vedtak Referat styremøte 1/21 godkjennes. 

 

Sak  

115/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Linda orienterer om status guider, fra møtet med NIF 8. des, mulig å søke 

IMDI-midler via NIF også i 2022, møte med inkluderingsansvarlig XXL vedr 

«XXL-arena». 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/5009852
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50014440
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50014844
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50014814
https://www.dropbox.com/s/tr7g8qqvj29ub36/Referat%20sty%20nr%2011-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4i4vdsru1d16hli/AADavGmCw2_F37J2YbxX7x-Ha?dl=0
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b. Inkludering IL  

Ingen nye søknader. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne.  

Nye søknader: 

Ranheim IL søker 46 196 kr for 20 barn og unge. 

Trondheim Taekwon-Do søker 80 450 for 36 barn og unge. 

Forslag tildeling til disse legges på DB før møtet. 

d. Klubbambassadør 

Ingen nye søknader  

e. Rapport 2021  

Status i arbeidet. Idrettslagene rapporterer i år til oss(inne direkte til NIF). Vi 

sammenfatter og sender rapport til NIF. Frist rapport fra IL er 15. des og til 

NIF 1. feb 

f. Utlysning inkl IL 2022 

Inkluderingsutvalget legger fram forslag revidering av kriterier 2022. Legges 

på DB før møtet. Erlend orienterte 

g. Annet – info og status div saker 

- Seminar teams 30. november. Oppsummering fra inkl.utvalget 

- Finn-fram-fest 3. april i Trondheim Spektrum, Øya stadion og området rundt. 

- Krafttak for mangfold. 30. mill 2022-2024. Se vedl pres Øvregård 25. nov. 

- Inkluderingsansvarlig hos XXL har tatt kontakt. Linda informerer fra møte. 

- WS «Trondheim en by for alle» 13. des. Linda deltar. 

 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info.  

b. Til info. 

c. Forslag tildeling: 

Strindheim IL tildeles 46 190 kr. 

Trondheim Taekwon-Do tildeles 55 950 kr. 

d. Til info. 

e. Til info.  

f. Utlysning foretas med søknadsskjemaene som ligger på nett pr dd.  

- Utlysning til IL 2022 sendes 10. des med frist søknad 22. jan.  

- Inkl.utvalget legger fram forslag retningslinjer som skal være styrende for 

søknadsbehandlingen til behandling på styremøtet 20. jan. 2022. 

- Tildeling besluttes på styremøte i februar.  

- Søknadskriteriene tas opp til vurdering/revidering før utlysning 2023. 

g. Til info 

 

Sak  

116/21 

Årsmøte 2022 – første forberedelser 

Fastsette dato 9. mai?  

Møtested Trondheim Spektrum? 

Spesielle saker vi ønsker å løfte: 

- Styrehonorar 

- Annet? 

Tema til formøte og aktuelle foredrag 

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


 
 

 

IDRETTSRÅDET                                                                                                 Ingvald Ystgaard veg 3A, 7047 Trondheim 
I TRONDHEIM                                                                                                     ir.trondheim@idrettsforbundet.no  tlf 419 00 109 
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund                                                   Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no       

Igangsetting av valgkom 

Annet? 

Vedtak Møtedato 9. mai 

Trondheim Spektrum, hvis ledig 

Saker ut over faste: Styrehonorar (ØU), endring vedtekter (AU). 

Behov justering av PRIOR sett opp mot presentasjon anleggsprioritering Asker IR? 

(AAU). 

Adm lager plan forberedelser/framdrift, legger ut/sender ut info om dato, iverksetter 

valgkomite, inviterer ordfører og forespør Jaråker om hun kan stille som dirigent. 

Fast sak på styremøter framover. 

  

Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

117/21 

Klæbu IL. Avslag søknad medlemskap i Rytterforbundet. 

Rytterforbund ønsker ikke opptak av Klæbu IL og TrIK tar dette til etterretning. Se 

vedl. uttalelse fra forbund og svar fra TrIK til Klæbu IL. Klæbu IL har bedt om møte 

med Rytterforbundet. Saken er ikke forelagt oss tidligere. 

Vedtak AU avtaler i første omgang møte idrettslaget for å drøfte saken og vurdere videre 

oppfølging fra vår side. Per Ivar deltar også. 

 

Sak  

118/21 

Idrettspolitisk erklæring Trøndelag fylkeskommune. Innspillrunde 

Første runde innspill via questback er 20. des. Info om videre arbeid og planlagt 

ferdigstillelse. Se div dokumenter på DB. Erlend informerer. 

Vedtak Anne-Lise tar opp saken i sone-IR og utarbeider forslag til uttalelse/svar. Sender 

også uttalelse i tillegg til å svare på spørreundersøkelsen. 

 

Sak 

119/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Intet nytt. Nedsatt arbeidsgruppe 

tar fatt i saken over nyttår når Iselin er på plass og kan delta i arbeidet. 

b. Sak 68/21. PRIOR 2022-2023 

Status etter møte i areal- og anleggsutvalget 2. des. Info fra møte med 

friidrettskretsen samme dag. Avtalt statusmøte med Freidig om hallprosjekt 

Eberg og turn/vektløfting om Leangen basishall/hall vektløfting 15. des. Knut 

Kvaran deltar.  

AAU har behov for å drøfte med styret og foreta prinsipielle avklaringer før 

videre arbeid er følgende: Hvor mange forslag til anlegg skal prioriteres og 

hvor mange forslag til anlegg skal rangeres. Endelig behandling på styremøtet 

i jan. 

c. Sak 81/21. Temakveld bærekraft jan/feb 2022 

Status fra arbeidsgruppen (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda). 

Idedugnad 14. des med bistand fra Hilde Opoku er ikke avklart ennå. 

d. Sak 96/21. Idrettspresidentens besøk i Trondheim 29. nov 

Info fra Anne-Lise. 

e. Sak 104/21. Dekning av møteutgifter styret 2021 

Adm tar utgangspunkt i lista slik den foreligger og foretar utbetaling før jul. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/6vazzulh53usc2m/AACRltsLcJP9vQXE45_W78aWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6vazzulh53usc2m/AACRltsLcJP9vQXE45_W78aWa?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/4e8v7ly4jm5jehq/AAAQpPFcQ1k205eBX0z0Gut7a?dl=0
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f. Sak 106/21. Håndball VM 2023-2025. Bruk av kommunal halltid i TS. 

- Uttalelse sendt TK/IF 26. nov. NHF/rmn er ikke fornøyd og har bedt om 

møte ang saken, avtalt på teams 15. des kl 20.30.  

- Plan for videre oppfølging av tematikken generelt – nedsette arbeidsgruppe? 

g. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT. 

Status fra Anne-Lise. Avtalt møte for gjennomgang? 

h. Sak 108/21. Tingsammensetning NIF – spørreundersøkelse. 

Våre svar er sendt NIF. Se kopi av svar på DB. 

 

 

Vedtak a. Til info.  

b. PRIOR 2022-2023 deles i tre liste: 

1. Prioriterte anlegg – formell oversending til politisk. 

2. Rangert liste med nr. 

3. Andre anleggsbehov. 

Endelig behandling i styremøte 20. jan. 

c. Til info. Idedugnad 14. des opprettholdes uavhengig av om Opoku kan delta. 

Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

d. Til info. Saken avsluttes. 

e. Til info. Saken avsluttes. 

f. Til info. Arbeidsgruppe kommunal støtte arrangement generelt: Henning, Åse 

og Bjørn. Sak på styremøte 20. januar. 

g. Til info. AAU deltar i gjennomgang med SIAT. Anne-Lise avtaler dato. 

h. Til info. Saken avsluttes. 

 

Sak 

120/21 

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

beslutning 

a. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Status i arbeidet. Intet nytt. 

b. Trondheim Spektrum – utkast eierstrategi 

Foreløpig uttalelse ble sendt 1. juni. Det er bekreftet at saken skal komme på 

ny formell behandling i idrettsrådet, men det kan ta noe tid. Intet nytt. 

c. Bymarka naturreservat. Oppstart forvaltningsplan. 

Statsforvalteren. Frist 15. jan. Anne-Lise deltar på orienteringsmøte 8. des. 

d. PIF. Rullering handlingsdel 2021. PS. 

Frist 10. des. AAU og adm gjennomgår anleggslistene i saken før møtet for å 

avdekke evt. manglende anlegg i handlingsdelen.  

e. Kommunens prioritering av spillemidler 2022. PS. 

Saken er pr 6. des ikke ferdigstilt, da det mangler budsjett for kommunal andel 

(10 %). IF avventer avklarende svar fra fylkeskommunen. AU forbereder 

gjennomgang av saken slik den foreligger.  

f. Kommuneplanens arealdel (KPA) 2022-2034 - Høring planprogram 

Frist 10. des. AAU legger fram forslag til møtet. 

g. Sørborgen KG. PS overtakelse Klæbu IL 

AU legger fram forslag til møtet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/6vazzulh53usc2m/AACRltsLcJP9vQXE45_W78aWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6vazzulh53usc2m/AACRltsLcJP9vQXE45_W78aWa?dl=0
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h. Kommunedelplan Sluppen. Høring  

Uttalelse sendt 6. des. 

i. Høyt- og lavt klatrepark Leangen (inkl klatrehall). Planoppstart 

Uttalelse sendt 26. nov. 

j. Leinstrand ishall. Detaljregulering 

Uttalelse sendt 26. nov. 

k. Etablering og rehab KG-baner  

Uttalelse sendt 29. nov. 

l. Arctic Race Norway. Sak formannskapet 30. nov  

Uttalelse sendt til FS 28. nov 

m. Regnbueparken skateanlegg – anbud og konsekvens 

Uttalelse sendt 29. nov. 

n. Turn- og klatresenter Falkenborgveien. PS 

Uttalelse sendt 1. des. 

 

Vedtak a. Saken avsluttes i denne omgang i påvente av at ny sak kommer til uttalelse.  

b. Saken avsluttes i denne omgang i påvente av at nytt utkast eierstrategi 

kommer på høring.  

c. AAU utarbeider og sender uttalelse. IRT bør være representert i 

referansegruppe i arbeidet. 

d. Adm sender uttalelse på bakgrunn av innspill i møtet. 

e. AU og ØU utarbeider og sender uttalelse med bakgrunn i saken slik den 

ligger nå. Frist 1. januar. 

f. AAU bearbeider og sender uttalelse etter gjennomgang i møtet.  

g. Anne-Lise følger opp for å få uttalelse fra Klæbu IL. AU bearbeider og sender 

uttalelse etter at uttalelse fra Klæbu IL er mottatt.  

h. Til info. 

i. Til info. 

j. Til info. 

k. Til info. 

l. Til info. 

m. Til info. 

n. Til info. 

 

Sak 

121/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. AU- møte 27. okt 

Info fra møtet og referat. 

b. Tildelingsbrev LAM sendt 29. nov 

c. Møte med Trondheim Spektrum, K.dir og IF 8. des kl 16.00 

Tema: Idrettstid i TS og håndtering av dette. Leder, nestleder og adm deltar.  

Det nedsettes en arbeidsgruppe med TK, TS, særidretter og IRT for å drøfte 

avtalen og bli enige om hvordan idretten skal få god nok forutsigbarhet og TS 

skal få nødvendig fleksibilitet.  

d. Ishall Klett. Møte 8. des kl 14.00 

Møte med TK, Melhus kommune, Leinstrand IL og Ishockeykretsen. Daglig 

leder informerte. Melhus er positiv. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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e. Fordelingsmøte baner sommer 2022 avholdes 13. jan kl 19.30.  

Styreleder og adm deltar. Adm sender innkalling før jul. 

f. Kick-off ski-VM 2025.  

Styreleder deltok. Se notater. 

g. TrIK infobrev IR nr 8 – 2021.  

 

Vedtak / 

konkl 

a. Tas til etterretning. 

b. Tas til etterretning. 

c. Tas til etterretning. 

d. Til info. 

e. Til info. Andre fra styret oppfordres til å delta.  

f. VM-styret/daglig leder inviteres til vårt styremøte 20. jan kl 18.00 – 19.00 for 

å presentere planene og diskutere hva vi kan samarbeide om. Vi bør også 

avtale møte med næringsforeningen. 

g. Til info 

Sak 122/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 - 2022   

Gjennomgang og evt. oppdatering ved behov. 

b. Dialogmøte med K.dir og IF 14. des – forberedelser 

Gjennomgang agenda – diskusjon/momenter.   

c. Møte med statsforvalteren 

Ikke fått svar på henvendelsen der vi har bedt om møte med tema:  

- Idrettsrådets arbeid på inkludering av barn og unge.  

- Idretten i byutviklingssammenheng - utfordringer med areal og rett anlegg på 

rett sted.  

- Er det mulig å få idretten inn i samordningsarbeidet på reguleringsplaner? 

Vedtak a. Møteplanen oppdateres etter beslutninger i møtet. 

b. AU og daglig leder forbereder og gjennomfører møtet.  

c. Anne-Lise følger opp og purrer. 

 
Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2021 

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://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

