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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 05.12.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 11/22  

TORSDAG 10. NOV KL 19.30 – 21.00 

STED: POLITIETS TRENINGSSENTER STJØRDAL 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Erlend Skårsmoen, Even Myhre, Per 

Vidar Melkvik, Jørgen Knapskog, Lena Haram Mittet (teams), Åse Jacobsen(teams). 

Admin: Bjørn Kilskar, Iselin Ra 

Forfall: Linda Marie Skjervold, Renate Svinning Thorvaldsen, Bård Bredesen, Ingrid Ulvan 

Olsen. 
 

FORMØTE KL 16.30 - 19.30  

16.30 – 18.00 Omvisning politiets treningssenter Stjørdal. 

18.00 – 19.30 Møte med Stjørdal idrettsråd, se egen sakliste.  

 

 

SAKLISTE  

Info / saker fra kommunen utgår denne gangen. 

 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

102/22 

Godkjenning av referat styremøte 10/22 – beslutning 

Kontrollutvalget er forelagt referat, avventer tilbakemelding. 

Vedtak Referat styremøte 10/22 godkjennes.  
 

Sak  

103/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Intet til beslutning. 

b. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling  

Intet til beslutning 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Forslag justerte kriterier / søknadsprosess lagt på DB før møtet. 

d. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Intet til beslutning.  
Vedtak 

  

a. Til info. 

b. Til info.  

c. Til info. Inkluderingsutvalget og adm fortsetter arbeidet, og legger frem et 

forslag til endelig beslutning på neste styremøte.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/j70208n1zhd6frc/Referat%20sty%20nr%2010-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lsbr71ad8yhfsvw/AADiISkx4OLErBUOukVVlaPSa?dl=0
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d. Til info. 

Sak  

104/22 

Prosess håndtering av varsel for idrettsrådet i Trondheim 

Se forslag vedtak på DB.  

Vedtak Forslag rutinebeskrivelse vedtas og iverksettes. Daglig leder og idrettskonsulent 

deltar på kurs via NIF. IRT etablerer og tar i bruk portal MittVarsel i NIF.  
Sak  

105/22 

Bøtelegging i ungdomsidretten – medieoppslag Ungdommens bystyre 

Se bakgrunn for saken på DB. Skal vi følge opp saken – tiltak ut mot lagene? SK? 

Vedtak Vi ber IK om å følge opp saken inn mot SK’er. 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning  

Sak 

106/22 

PRIOR idrettsanlegg Trøndelag – høring. 

Frist 16. des 

Vedtak AAU og adm utarbeider utkast uttalelse til behandling på styremøte 7. des. 

Sone-IR involveres 

Sak 

107/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

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

Saken er utsatt inntil videre på grunn av stort arbeidspress.  

b. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Anne-Lise har gitt innspill på utkast modell. 

c. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress.  

d. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement 

Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn).  

Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress. 

e. Sak 40/22 Svømmehallfordeling 2022 - Husebybadet 

Saken ligger fortsatt til behandling hos IF og kommuneadvokaten. Dette kan 

skape utfordringer mht plan om svømmehallfordeling 2023, planlagt 28. nov.  

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

Status fra AU. 

g. Sak 67/22. PRIOR anlegg 2023 - 2024 

Status i arbeidet og innkomne innspill. Brev sendt SK / SF med kopi til alle IL 

20. sept. Frist innspill fra idrettene 1. nov. Påminnelse sendt 20. okt og purring 

sendt 4. nov. 

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

Arbeidet er ferdigstilt og rapport / søknad sendes NIF innen 11. nov. 

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

Arbeidet ferdigstilles og innstilling sendes TK innen 11. nov. 

j. Sak 84/22. Bydelsbasseng Moholt – utkast prosjektskisser 

Innspillsmøte med idrettene avholdt 4. okt. IRT avventer nytt utkast fra TK 

for videre behandling og uttalelse. Intet nytt. 

k. Sak 88/22/b. Interesseanalyse IRT  

Sammenfatte / sluttføre arbeidet etter strat.samlinger. Status fra AU. Intet nytt 

l. Sak 94/22. HØP TK 2023-2026 og budsjett 2023 

Budsjettinnspill ble sendt 26. okt.  

Info fra møter med politiske partier 25. okt og 31. okt.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/xc8ec16rfrg2xx7/Prosess%20h%C3%A5ndtering%20av%20varsel%20i%20idretten%2C%20forslag%20vedtak%20IRT.docx?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/na-starter-utrullingen-av-mitt-varsel-til-alle-idrettslag/
https://www.dropbox.com/s/qdkxcm2qzjq6vds/B%C3%B8telegging%20i%20ungdomsidretten%20-%20Ungd.%20bystyret%20Adressa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/it80a6mh347lh3q/AAASAHNcUHYp9Rpwxrg3Uvw2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/it80a6mh347lh3q/AAASAHNcUHYp9Rpwxrg3Uvw2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xszfuqgdnnz1jyl/AAAg2OgBSFEjwqz_03GfrXAfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gj8sozjhvja9kve/AADxfxLDlhCbhY2jCiBfYv71a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gbfy8q1mr81h8so/AACWtAffvT4cs3Wb0x6Sldura?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4l3hxttufhcd64w/AACcTfYlK4egNTF9OtCYsedna?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ocxexudxpifu94/Presentasjon%20-%20kommunikasjsplattform%20-%20oppdatert%2004.09..pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4lhfph7a27bhlvk/AAB-d7Koz1LVgEHkMoMIibxWa?dl=0
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m. Sak 95/22. Parlamentarisme – mandat utredning 

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

0213/22 i Formannskapet – vedtatt mandat. Info fra AU og nedsatt 

arbeidsgruppe: Ingrid, Erlend og Jørgen 

n. Sak 96/22. Tennisarrangement Lade 

Noe nytt fra AU vedr diskusjon om å ta særlig rolle– ta posisjon? 

o. Sak 97/22. Idrettstinget 2023 avholdes i Bergen 2.- 4. juni 2023 

Tips og råd – fremme saker til Idrettstinget. Se info fra TrIK med frist 15. jan 

for innmelding av saker og 7. des for innmelding av kandidater.  NIF har frist 

10. des med innmelding av kandidater. Info vil bli sendt ut til alle IL i løpet av 

uka med frist innspill til oss innen 1. des. Status fra AU  
 

Vedtak a. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. 

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

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

d. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

e. IRT avventer utfall av IF og kommuneadvokatens behandling / beslutning.  

f. AU følger opp saken inn mot politiske partier. 

g. Til info.  

h. Til info. Saken avsluttes. 

i. Til info. Saken avsluttes. 

j. Til info. Adm og AAU følger opp og gir uttalelse når saken kommer til ny 

uttalelse. 

k. Til info. AU følger opp saken og presenterer på styremøte des. 

l. Til info. Saken avsluttes. 

m. Mandat for arbeidet vedtatt, se vedlegg. AU/arbeidsgruppe jobber videre med 

saken. Rapport ferdigstilles innen styremøte aug 2023.  

n. Til info. Ingen konkret beslutning om tiltak ut over at adm bidrar til 

rekruttering av deltakere og at akt.guider deltar aktivt under selve 

arrangementet.  

o. Adm iverksetter innhenting av innspill fra IL. Forslag kandidater behandles på 

styremøte 7. des. Innkomne saker behandles av AU innen 15. jan 

 

 

Sak 

108/22 

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

beslutning 

a. Konsertarenaer Trondheim, Lade spesielt – retningslinjer. PS 

Frist 14. nov 

b. Diskgolfanlegg Tillerskogen – PS arealbruk og utforming 

Frist ikke satt. Status fra AAU etter møte med lagene 7. nov. 

c. Trondheim Stadion, arenabygg og tribuner. PS 

Frist ikke satt. Innspill innhentet fra friidrettskretsen, se DB.  Også tatt inn i 

vårt budsjettinnspill politisk 26. okt. 

d. Kommuneplanens arealdel 2022 -2034 

Vedtak i bygningsrådet 18. okt. Kommunaldirektøren innarbeider nå vedtatte 

endringer. Kommer deretter på formell høring. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50017426
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50017426
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.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/forslag-til-kandidater-pa-idrettstinget-2023/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/forslag-til-kandidater-pa-idrettstinget-2023/
https://www.dropbox.com/sh/it80a6mh347lh3q/AAASAHNcUHYp9Rpwxrg3Uvw2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/it80a6mh347lh3q/AAASAHNcUHYp9Rpwxrg3Uvw2a?dl=0
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e. Tiller idrettspark, oppstart regulering. Høring 

Uttalelse sendt 31. okt 

f. Tiller ishall – alternativer til rom- og funksjonsprogram 

Uttalelse sendt 20. okt 

g. NM-veka – prosjektsøknad - PS 

Uttalelse sendt 4. nov 

  
Vedtak a. AU utarbeider og sender uttalelse. 

b. AAU og adm utarbeider og sender uttalelse. 

c. AAU og adm utarbeider og sender uttalelse. 

d. AAU og adm følger opp og utarbeider forslag til uttalelse når planen kommer 

på formell høring. 

     e-g. Til info. Avsluttes. 

 

Sak 

109/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Lilleby karateklubb – brev vedr fratakelse medlemskap 

Klubben har klaget 

b. Dialogmøte 18. okt vedr snølegging Granåsen 

Se referat 

c. Granåsen idrettsanlegg – del 2. Melding om vedtak regulering 

d. Inkludering IL – nytt/infosaker 

Aktivitetsguide – Linda informerer  

Oppdatert tildelingsbrev IMDI-midler via NIF 2022 på 190 000 kr er mottatt. 

Rapportfrist 6. jan, frist regnskapsrapport og evt retur ubrukte 1. mars. 

Inkludering – Iselin informerer 

IMDI- konferansen 7. nov. Linda 

Krafttak for mangfold og inkludering. Vi hjelper Akademiet Kickboksing og 

bokseklubb med prosjektsøknad. Frist 1.des.  Linda 

Webinar for IL i ordningen regi av NIF 17. nov  

e. Nyhetsbrev fra TrIK november 

Videresendt styret. 

f. Møte kulturminister 10. nov 

Anne-Lise  
Vedtak a. Info tas til etterretning. 

    b-f. Til info  

Sak 10/22 Eventuelt 

 a.  Gjennomgang møteplan 2022 - 2023 

- Ishockeykretsen er misfornøyd med de kommunale prosessene vedr 

planlegging ishaller Tiller IP – innkalle til møte? 

 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter avklaringer i møtet. 

-  AAU v/ Per Vidar og Tryggve utarbeider notat med reaksjon på prosessen 

som sendes TK. (?) 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/apvkzm97rxh2kwu/AAAL0zIFezGcxYVGGpo4xKlma?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/tema/krafttaket/
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- Dato for neste strategisamling fastsettes på styremøte 7. des 

 
 

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/s/jzl7rtxpvpwb1wc/M%C3%B8teplan%20IRT%202022-2023.xlsx?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

