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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/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Kontrollutvalget v/ Geir Sirås 

 

Trondheim 25.05.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 6/22  

ONSDAG 18. MAI KL 18.00 – 21.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Trygve Duun (teams), Even Myhre (teams), Erlend 

Skårsmoen, Åse Jacobsen, Ingrid Ulvan Olsen, Per Vidar Melkvik, Jørgen Knapskog, Bård 

Bredesen.  

TK: Knut Kvaran (kun sak 45/22) 

Admin: Bjørn Kilskar, Iselin Ra (fra sak 45/22) og Linda Marie Skjervold (fra sak 45/22) 

Forfall: Renate Thorvaldsen Svinning og Lena Haram Mittet  
 

FORMØTE KL 18.00-19.00 

Møte med Trondhjems Turnforening, Trondheim Klatreklubb og TS&LK angående planer om 

Turn- og klatresenter og svømmehall Leangen. 

 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

45/22 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Møte med formannskapet i Melhus ang interkommunale anlegg. 

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

c. Andre saker fra TK  

Se eget notat fra IF på DB. 

Vedtak      a-c. Til info.  

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

46/22 

Godkjenning av referat styremøte 4/22 – beslutning 

Det ble ikke skrevet noe referat fra styremøte 5/22 avholdt 9. mai som kun var viet 

forberedelser til årsmøtet.  
Vedtak Referat styremøte 4/22 godkjennes under forutsetning at kontrollutvalget ikke har 

noen innvendinger.  

Sak  

47/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling.  

Vedtak tildeling fattet på styremøte 28. april er utbetalt. 

Ingen nye søknader til behandling. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/TK%20info
file:///C:/Users/iseraa/Dropbox/Idrettsrådet%20i%20Trondheim/Styremøter%20IRT/Styremøter%202022/Sty%204-22%2028.%20april/Referat%20sty%20nr%204-22%20.pdf
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/Inkludering
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b. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Vedtak tildeling fattet på styremøte 28. april er utbetalt. 

Ingen nye søknader til behandling. 

c. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Venter på navn til klubbambassadører iht. søknader behandlet på styremøte 

28. april. Trondhjems Turnforening tilbakebetaler støtte til 4 stk 

klubbambassadører da disse hadde annet ansettelsesforhold i idrettslaget. 

En ny søknad fra FK Kvik. 

d. Inhabilitet ved tildeling 

Ved behandling av søknad fra eget IL. 

e. Annet til beslutning 

Inkluderingsseminar høst  

  
Vedtak 

  

a. Til info. 

b. Til info. Forventer en søknad fra Kattem IL. 

c. En ny søknad fra fotballklubben Kvik. Søker om 2 stk. Forslag tildeling 2 stk 

kr 20 000.  

d. Ingen i styret skal være med i endelig beslutning ved behandling av søknad fra 

eget idrettslag.  

e. En dag i oktober (må styre unna høstferien) avhengig av ledig lokale? Adm 

følger opp. Aktuelle datoer er 24 og 25 okt.   
Sak  

48/22 

Regnskapsrapport 1. kv 2022 

Regnskapsrapport legges på DB før møtet 

Vedtak Regnskapsrapport pr 30.04.22 tas til etterretning, og godkjennes av styret.  

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

49/22 

Europeisk frivillighetshovedstad 2023. Opprettelse av styringsgruppe 

Se forespørsel på DB. Vi skal stille med repr. i styringsgruppa.  
 Vedtak Anne-Lise Bratsberg stiller som repr. i styringsgruppen etter ønske fra styret. 

 

  

Sak 

50/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Status fra arbeidsgruppen. (Iselin, Erlend og Renate) 

b. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

Status fra arbeidsgruppen. Sette dato.  (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og 

Linda). Intet nytt. 

c. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Status fra Anne-Lise. Intet nytt. 

d. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Status fra Anne-Lise. Intet nytt. 

e. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement. 

Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn).  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/Saker%20til%20h%C3%B8ring%20og%20uttalelse
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/Saker%20til%20h%C3%B8ring%20og%20uttalelse
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0
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f. Sak 36/22 Årsmøte 2022 - evaluering 

Evaluering / oppsummering fra møtet. 

g. Sak 38/22 Hallfordeling – ramme/midler leie fylkeskommunale haller 

Se referat fra møte i arbeidsutvalget (AU) 10. mai. Status videre oppfølging 

fra adm. 

h. Sak 39/22 Innspill budsjett TK 2023 

Status fra økonomiutvalget (ØU) 

i. Sak 40/22 Svømmehallfordeling 2022 

Oppfølging / sluttføring av detaljfordeling. Status i arbeidet fra adm. IRT har 

overtatt detaljfordelingen fra svømmekretsen, og henvendelse er sendt til 

TS&LK vedr forsløag omfordeling i Pirbadet. Evt omfordeling i Husebybadet 

avventes til KUD har behandlet henvendelsen fra Svømmeforbundet. 

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

AU legger fram forslag prosess.  
 

Vedtak a. Til info. 

b. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. 

c. Til info. Anne-Lise følger opp. 

d. Til info. Kan være aktuelt å invitere til orientering i et formøte. Anne-Lise 

følger opp. 

e. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

f. Saken avsluttes, og følgene tas med til neste årsmøte. Hvordan skape mer 

engasjement, diskusjon, samt utnytte denne arenaen som et samlingspunkt for 

idretten? Fremme egne saker / be IL fremme saker som engasjerer? 

g. Til info. Hallfordelingen har blitt enig om at rammen fordeles uten 

fylkeskommunale haller, med unntak av 12t leie i Thora Storm. Adm følger opp 

videre. Styreleder vurderer positiv sak i media rundt behandling PS i TrFK. 

h. Til info. Innspill til budsjett TK 2023 sendes slik det foreligger på DB. Adm 

iverksetter. 

i. Til info. Styreleder stiller i møte med TS&LK ved behov. Adm følger opp 

videre. 

j. AU følger opp videre. 

 

Sak 

51/22 

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

beslutning 

a. Idrettspolitisk erklæring Trøndelag 

Se referat fra møte i AU 10. mai. Uttalelse til politisk sak TK sendt 12. mai. 

Frist uttalelse til TrFK 1. juli. 

b. Kommuneplanens samfunnsdel  

Frist 27. mai. Se referat fra AU-møte 10. mai og utkast uttalelse AU på DB. 

c. Campussamling – detaljregulering delplan 1 og 2 

Frist uttalelse hhv 13. juni og 2. juni. Mottatt innspill fra NTNUI 

d. Lerkendal Øst, detaljregulering 

Frist 15. juni 

e. Kommunedelplan Klett 

Frist 27. juni. Leinstrand IL vil sende oss innspill / sin uttalelse. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/m53dsvhw3rwv4r1/AACmGCV_sSCAKYFkFKpNAeora?dl=0
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/Saker%20til%20h%C3%B8ring%20og%20uttalelse
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/Saker%20til%20h%C3%B8ring%20og%20uttalelse
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f. Håkon VII’s gt 5, detaljregulering 

Frist 27. juni. 

g. Litjvatnet – dam Valen, framlagt rådsbehandling TK 

Anbefaling fra k.dir om å skrinlegge dam. 

h. Investeringssak idrett 2022 

Se referat fra AU-møte 10. mai. Uttalelse sendt 16. mai 

i. 1. økonomirapport 2022 

Se referat fra AU-møte 10. mai. Uttalelse sendt 16. mai 

j. Avtale TK -TS, utkast forslag justert avtale 

Uttalelse sendt 5. mai 

Vedtak a. Hvert utvalg gir innspill til AU som sammenfatter forslag til uttalelse til TrFK 

som sluttbehandles senest på styremøtet 16. juni. Anne-Lise involverer 

naboidrettsrådene. Ligger på DB som utgangspunkt.  

b. Uttalelsene justeres etter evt innspill i møtet. Adm sluttfører og sender.  

c. Areal- og anleggsutvalget (AAU) utarbeider og sender uttalelse i sakene. IRT 

tar med innspill fra NTNUI.  

d. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

e. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

f. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

g. AAU følger opp saken sammen med grunneierlaget og Nidaros Skytterlag. 

Anne-Lise innkaller til snarlig møte med disse. 

h. Til info. Saken avsluttes. 

i. Til info. Saken avsluttes. 

j. Til info. Saken avsluttes. 

Sak 

52/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Heimdal Bowlingklubb og Trønderstrike Bowlingklubb sammensluttet 

b. NIHF Region Midts ting tirsdag 31.05.22  

Observatør fra oss? Tar med seg en hilsen fra IRT.  

c. Inkludering IL – infosaker 

- Aktivitetsguide. Status fra Linda.  

- Søknad på 150 000 sendt NIF om IMDI-midler aktivitetsguide.  

- Sak aktivitetsguide – Nidaros. 

- IMDI-film aktivitetsguide 

- Flyktningsituasjonen. Status fra Linda 

- FinnFramFest. Forberedelser og status: 74 påmeldte lag/organisasjoner. 31 

IL info om antall idretter, resterende er fordelt på kultur og friluftsliv. 

Forberedelser. Er styret tiltenkt noen rolle? 

d. Fordeling kunstis 2022-2023 – igangsatt arbeid 

Fordelingsmøte avholdes 9. juni. Adm og Anne-Lise deltar.  

e. Tiller ishall – brukermøter 

Status i arbeidet. 

f. Eberg reg. plan.  

Møte med TK avholdt 11. mai med NFF og TK.  

g. Samling daglige ledere IR i Tromsø 19- 20. mai 

I tillegg eget program for ansatte innen inkludering. Bjørn og Linda deltar.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/home/Idrettsr%C3%A5det%20i%20Trondheim/Styrem%C3%B8ter%20IRT/Styrem%C3%B8ter%202022/Sty%205-22%2018.%20mai/Infosaker


 
 

 

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       

h. Skøytehall Leangen –WS 30. april 

Anne-Lise informerer. 

i. Spillemiddelseminar 11. mai kl 1800 

Anne-Lise informerer. 

j. Trondheim Katedralskole m/idrettshall, detaljregulering - vedtak 

k. Øvre Forset, detaljregulering - vedtak  

l. Markering av frivillighetens år 2022 – 9. juni 

Vi stiller med stand. Hva forventes av styret? 

m. Barnas beste konferanse – forebygging vold og overgrep 31. mai og 1. juni 

 

Vedtak       a-c. Info tas til etterretning 

d. Daglig leder gis fullmakt til å signere kontrakt.  

      e. Til info 

      f. Jørgen Knapskog deltar og kan ta med seg en hilsen fra IRT.  

     g-q. Til info. m – Admin stiller  

Sak 53/22 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2022 

- Dato og agenda strategisamling  

- Møte info /opplæring nye styremedlemmer. 

b. Sammensetning utvalg IRT  

c. Ny leiekontrakt idrettens Hus 

Vedtak a. Møteplanen oppdateres etter beslutninger i møtet.  

- Strategisamling planlegges en kveld juni. Styreleder gir adm forslag til 

aktuelle datoer. Adm følger opp.   

- Møtedato for opplæring nye styremedlemmer ikke besluttet. 

- Styremøte 7/22 legges til Idrettens Hus dersom det er mulig. 

b. Jørgen Knapskog går inn i økonomiutvalget og Per Vidar Melkvik går inn i 

areal- og anleggsutvalget. Ledere for utvalgene forsetter inntil videre. Endelig 

sammensetning besluttes på strategisamlingen. 

c. Daglig leder gis fullmakt til å signere.  
 

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 2021-2022 

 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  
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