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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 ansatte 

Trondheim bydrift v/Jan Morten Bjerkan og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 04.11.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 10/22  

TORSDAG 20. OKT KL 18.00 – 21.00 

STED: IDRETTENS HUS 

Deltakere styret: Anne-Lise, Erlend Skårsmoen, Bård Bredesen (teams), Renate Svinning 

Thorvaldsen, Åse Jacobsen, Bård Bredesen, Ingrid Ulvan Olsen, Lena Haram Mittet (teams), 

Even Myhre (teams) 

Admin: Bjørn Kilskar, Iselin Ra, Linda Marie Skjervold.  

Forfall: Jørgen Knapskog, Per Vidar Melkvik, Tryggve Duun.  
 

FORMØTE KL 18.00 - 19.00 

Møte med Rema 1000. Idrettsanlegg knyttet til kjøpesenter - visjoner.  

Vidar Riseth og Øystein Fjørtoft   

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak 89/22 Trondheim kommune – 30 min. Info 

a. KPA – utfall av behandling i bygningsrådet 18. okt 

IRT har gitt innspill til bygningsrådets behandling.  

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

c. Andre saker fra TK  

 

Vedtak      a-c. Til info  

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

90/22 

Godkjenning av referat styremøte 9/22 – beslutning 

Kontrollutvalget er forelagt referat og hadde ingen merknader. 

Vedtak Referat styremøte 9/22 godkjennes.  
 

Sak  

91/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Intet til beslutning. 

b. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling  

Ingen nye søknader. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Søknader mottatt: 4.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/bior39yrkhyz9in/AADTM2fwZN2TypmDFpIfmZCma?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4stsyjzfounacdr/Referat%20nr%209%20-%2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4a7codm50g2ajwe/AABX0vkn8VO5qVinwa0iVYkea?dl=0
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Klæbu IL, Midtbyen Basket, Nidaros Jr Elite, Kattem IL. 

Forslag tildeling legges på DB før møtet. 

d. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Ingen nye søknader  
Vedtak 

  

a. Til info. 

b. Til info. Adm gis heretter fullmakt til løpende å behandle søknader og foreta 

tildeling. 

c. Tildeling vedtas som foreslått. Se vedlegg 1.  Adm gis heretter fullmakt til 

løpende å behandle søknader og foreta tildeling. 

d. Til info. Adm gis heretter fullmakt til løpende å behandle søknader og foreta 

tildeling. 

Sak  

92/22 

GDPR IRT – årlig gjennomgang 

Påminnelse om den enkeltes ansvar for å følge opp  

Vedtak Adm gir guidene påminnelse. Styret, adm og aktivitetsguider følger løpende opp sitt 

ansvar. 

Sak 

93/22 

Regnskap IRT pr 30. sept 2022  

Se regnskap med kommentarer på DB  

 

Vedtak Regnskap pr 30. sept tas til etterretning og godkjennes av styret. 

Økonomiutvalget skal foretar en likviditetsanalyse. 

 

Sak 

94/22 

HØP TK 2023-2026 og budsjett 2023  

Se dokumenter med kommentarer på DB. Hva skal vi fokusere på / vektlegge i vårt 

innspill til politikerne? Øk.utvalget hadde laget utkast budsjettskriv som ble diskutert. 

AU møte med opposisjonen er avtalt 31. okt kl 1500-1600 

AU invitert til møte med ordføreren/posisjonen 25. okt kl 1530-1630 

 

Vedtak AU bearbeider budsjettskriv etter innspill i møtet og sender dette til bystyret.  

AU forbereder og gjennomfører politiske møter. Åse og Bjørn gjennomfører møte 

med posisjon 25. okt. 

 

Sak 

95/22 

Parlamentarisme – mandat for utredning 

Det startes opp en sak vedr. parlamentarisme i Trondheim kommune, se sak 0213/22 i 

Formannskapet. Mandat er vedtatt.  

Idrettsrådet bør ha en formening om hva vi synes om parlamentarisme kontra 

formannskapsmodellen. Hva gir oss mest innflytelse? 

Vi må sette ned ei arbeidsgruppe som ser på dette og lage et mandat for arbeidet. Se 

dropboks for mandatet til politikerne.  
Vedtak Arbeidsgruppe: Ingrid, Erlend og Jørgen(forespørres). 

Arbeidsgruppa rapporterer til styret/AU og ledes av Ingrid. 

Arbeidsgruppa og AU lager mandat for gruppas artbeid. 

  

Sak 

96/22 

Tennisarrangement for barn og unge Lade Arena 4. des 

Gratis idrettsarrangement som skal gjennomføres på Lade Arena. Casper Ruud stiller, 

i samarbeid med Trondheim Tennis klubb, Trondheim Bordtennisklubb, Trondheim 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/1c7qtg2tmtgv3mw/IRT%20rutiner%20behandling%20av%20personopplysninger%20og%20informasjonssikkerhet%2C%202022-2023.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ebltl3o5c5tpugc/AAB_W1W3anAe6xY52kj2Jvgpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i8p7spkkf2qmfp9/AADc1JYc3sO10OJczYNFFIz5a?dl=0
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50017426
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Taekwon-do Klubb. En viktig målgruppe er barn som i dag står utenfor idretten. Barn 

og unge rekruttert av aktivitetsguider og minoriteter vil få mulighet til å bli først 

påmeldt. Det vil bli opprettet et fond innenfor The W initiativ-paraplyen 

https://www.w-initiative.com/ hvor foreldre kan søke støtte av stiftelsen for å delta i 

idrett.  

Det ble diskutert om vi burde påta oss en særlig rolle– ta posisjon, men uten noen 

konklusjon i møtet. 

Vedtak  IRT bidrar med å sende ut info til IL, aktiv bruk av akt.guidene i sine nettverk og 

tilstedeværelse med guider under arrangementet.   
Sak 

97/22 

Idrettstinget 2023 avholdes i Bergen 2.- 4. juni 2023 

Frist innmelding av saker er 4 mnd før, dvs ca 1. februar 

Tips og råd – fremme saker til Idrettstinget. 

TrIK sender over info om frister / prosedyrer etter avholdt styremøte 28-29/10. 

Vedtak 

 

Etter å ha mottatt info fra TrIK om prosedyrer rundt 1. nov: 

- Adm innhenter innspill til saker og kandidater valg styre, utvalg/komiteer fra 

IL, frist innmelding 1. des.  

- AU forbereder aktuelle saker / kandidater valg, behandling på styremøte 7. 

des 

- AU sluttbehandler og fremmer saker / innspill kandidater valg til TrIK innen 

15. jan. 
 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

 Intet 

Sak 

98/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT  

Status fra Iselin  

b. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

Arbeidsgruppe: Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda. 

Saken er utsatt inntil videre på grunn av stort arbeidspress.  

c. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress.  

d. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress.  

e. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement 

Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn). Intet nytt. 

f. Sak 40/22 Svømmehallfordeling 2022 - Husebybadet 

Saken ligger fortsatt til behandling hos IF og kommuneadvokaten.  

g. Sak 44/22/b. Kommunevalg 2023 – prosess inn mot politiske partier 

AU legger fram forslag prosess? 

h. Sak 57/22. Idrettstingets fremtidige sammensetning - høring  

Frist 1. okt.  Info SWOT-analyse med Melhus og Stjørdal gjennomført. 

SWOT-analyse med store IR gjennomført 21. sept  

Uttalelse sendt 26. sept 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.w-initiative.com/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/artikler/tips-og-rad-ved-forslag-som-fremmes-til-idrettstinget/
https://www.dropbox.com/sh/1aad4ek1nxobfpl/AABpEAJV_IiY6_51CBa4ittPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xszfuqgdnnz1jyl/AAAg2OgBSFEjwqz_03GfrXAfa?dl=0
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i. Sak 67/22. PRIOR anlegg 2023 - 2024 

Status i arbeidet. Brev sendt SK / SF med kopi til alle IL 20. sept. Frist 

innspill fra idrettene 1. nov. 

j. Sak 68/22. Trondheim kommunes idrettsstipend 2022 

Vår innstilling sendt 30. sept.  

k. Sak 69/22. Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2022 

Status i arbeidet. 

l. Sak 72/22. Kommunale støtte drift/anlegg og aktivitet – hovedrunde 2022 

Status i arbeidet. 

m. Sak 83/22. Leangen aktivitetshus – støtteskriv søknad nasjonalanlegg 

Uttalelse sendt 23. sept. 

n. Sak 84/22. Bydelsbasseng Moholt – møte avholdt 4. okt 

Alle brukergrupper godt representert i møtet. TK fikk innspill direkte i møtet 

og særidrettene sender evt ytterligere innspill til TK i etterkant. Se referat 

IRT avventer nytt utkast fra TK for videre behandling og uttalelse. 

o. Sak 88/22/b. Interesseanalyse IRT  

Oppfølging av sak fra strategisamling. AU / utvalgsledere presenterer samlet 

interesseanalyse. Saken ikke klargjort for behandling. 

 

Vedtak a. Til info. 

b. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. 

c. Til info. Anne-Lise følger opp saken. 

d. Til info. Anne-Lise følger opp saken. 

e. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

f. IRT avventer utfall av IF og kommuneadvokatens behandling av saken og 

beslutning. Det er planlagt nytt møte i  

g. AU følger opp saken inn mot politiske partier. 

h. Til info. Saken avsluttes. 

i. Til info. 

j. Til info. Saken avsluttes. 

k. Til info. Saken prioriteres for snarlig rapportering NIF. 

l. Til info. Saken prioriteres for snarlig innstilling til TK. 

m. Til info. Saken avsluttes. 

n. Til info. Adm og AAU følger opp og gir uttalelse når saken kommer på ny 

uttalelse. 

o. Til info. AU følger opp saken og presenterer på styremøte nov. 

 

Adm setter opp en samla oversikt over saker som skal behandles i AU, og sørger for å 

innkalle til møte. 

 

Sak 

99/22 

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

beslutning 

a. Konsertarenaer Trondheim, Lade spesielt – retningslinjer. 

Frist: PS kommer opp i oktober? Venter fortsatt på utkast politisk sak for 

uttalelse. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/gj8sozjhvja9kve/AADxfxLDlhCbhY2jCiBfYv71a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lrg5o1wjfy2hajh/AAALow8wWCuI2nzTgS3sRwTPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i1dim0q006ilfob/AAA5vS9UQy3LcXPtEkgZVDFLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1aad4ek1nxobfpl/AABpEAJV_IiY6_51CBa4ittPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1aad4ek1nxobfpl/AABpEAJV_IiY6_51CBa4ittPa?dl=0
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b. Tiller idrettspark, oppstart regulering. Høring 

Vi har bedt om utsatt frist til 1. nov 

c. Diskgolfanlegg Tillerskogen – PS arealbruk og utforming 

Frist ikke satt. 

d. Tiller ishall – alternativer til rom- og funksjonsprogram 

Møte 3. okt, se presentasjon. Innspillsrunde prioritering tilleggsarealer, se 

forslag innstilling prioritet fra IRT på DB. 

e. Leinstrand idrettspark, detaljregulering 

Uttalelse sendt 6. okt. 

f. Østmarknesset kaianlegg og friområde 

Uttalelse sendt 6. okt. 

g. Øvre Rotvoll, felt B15-1, oppstart regulering 

Uttalelse sendt 18. okt. 

  
Vedtak a. AU utarbeider og sender uttalelse når vi mottar utkast PS.  

b. AAU og adm utarbeider og sender uttalelse. 

c. AAU og adm utarbeider og sender uttalelse. 

d. Innstilling vedtas som foreslått, sendes TK.  

     e-g Til info. Avsluttes. 

 

Sak 

100/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Nidaros Kunstløpklub har bedt om å bli nedlagt 

Vi har meldt tilbake at vi ikke har noen innvendinger til dette, men at 

skøytekretsen også må forespørres. 

b. Byneset Taekwon-Do klubb og Trondheim Taekwon-Do, sammenslutning 

c. NIF anleggs- og idrettsrådskonferanse 15 - 16. oktober 

d. Tvergakonferansen 2022 - Trondheim 18. oktober 

e. Inkludering IL – infosaker 

Vi har etter søknad mottatt 230 000 kr i ekstra midler fra TK til vårt 

inkluderingsarbeid og 60 000 kr ekstra til aktivitetsguide fra NIF.  

Aktivitetsguide:  

Avtale signert med Robel, Serghei og Sayeda (ny).  

Oppdatert funksjonsbeskrivelse aktivitetsguide, se DB 

Møte NIF 18. okt. 

Inkludering:  

Møte NIF 18. nov.  

Status utarbeidelse av forslag nye kriterier støtte lav betalingsevne. Forslag 

kriterier legges fram for behandling på styremøte nov. 

Webinar for IL i ordningen regi av NIF 17.11.  

f. Nyhetsbrev fra TrIK oktober 

Videresendt styret.  
Vedtak a. Info tas til etterretning. 

b. Info tas til etterretning 

    c-f. Til info  
Sak 101/22 Eventuelt 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/4alhj2qk50pfuaa/AAAevzzb6I47o8SycCfptqJ2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qbcj5szk9xfvaa1/AADiomeobW1fHTJyyCBSbOv7a?dl=0
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 a.  Gjennomgang endringer møteplan 2022 - 2023 

- Tiller IL ønsker møte vedr regulering Tiller idrettspark – behov/ønsker 

- Skøytekretsen ønsker møte vedr Tiller idrettspark – behov/ønsker 

- Frisbeeklubbene ønsker møte vedr anleggsutfordringer. 

- Ishockeykretsen er misfornøyd med de kommunale prosessene vedr 

planlegging ishaller Tiller IP – innkalle til møte? 

 

b. Hvem skal delta på festmiddag på hederskvelden? 

Ref utsendt epost – påmelding. 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter avklaringer i møtet. 

 

b. Anne-Lise, Bård, Renate, Erlend… flere? 

Meld fra til adm som bestiller felles billetter for styret, adm og guider som 

dekkes av idrettsrådet.  Den enkelte bestiller og betaler selv billetter til evt 

følge. 

 
 

Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 
Møteplan IRT 2022-23 

Handlingsplan 2022-2023  

 

 

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/wu95okrkd6b5p9s/Handlingsplan%20IRT%202022-2023%2C%20endelig%20etter%20styrem%C3%B8te%2022.sept%20-%20iverksatt.xlsx?dl=0
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Vedlegg 1. Inkludering i idrettslag – økonomiske barrierer 

Sty 10/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbnr Idrettslag Tiltak Sum 

Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 

KL16620002 Klæbu IL Lav betalingsevne – økonomiske 
barrierer 

13 000 kr 

KL16010562 Nidaros Ishockey Jr. Elite Lav betalingsevne – Økonomiske 
barriere 

6 000 kr 

KL16010129 Kattem IL Lav betalingsevne – Økonomiske 
barriere 

5 000 kr 

KL50010009 Midtbyen basket Lav betalingsevne – Økonomiske 
barriere 

8 000 kr 

   Totalt lav bet: 32 000 kr 

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

