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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 

Trondheim 24.06.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 7/22  

TORSDAG 16. JUNI KL 18.00 – 21.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Even Myhre, Lena Haram Mittet, 

Renate Svinning, Per Vidar Melkvik, Bård Bredesen, Ingrid Ulvan (til sak 54/2022). 

TK: Knut Kvaran (kun sak 54/22) 

Admin:  

Forfall: Erlend Skårsmoen, Åse Jakobsen, Jørgen Knapskog, Bjørn Kilskar, Linda Marie 

Skjervold og Iselin Ra. 
 

FORMØTE KL 18.00-19.00 

1800-1930 Møte med Nixies Cheerteam Trondheim angående hallplaner 

1840-1910 Møte med Trondheim RC-bilklubb angående innendørs anleggsbehov 

 

SAKLISTE  

Kl 19.10 – 19.30 

Sak  

54/22 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

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

Granåsen – fotballhall og hoppbakke mm 

b. Andre saker fra TK  

• Trondheim Spektrum – justering av avtale. 

• Raw Air blir ikke gjennomført i Trondheim i 2023 pga. noe forsinkelse 

på anleggsarbeidene i Granåsen.  

• Krevende diskusjoner i kommunedirektørens ledergruppe vedr. 

Handlings- og økonomiplanen 2023-2026. Formannskapet orienteres 

21.06. 

• Uttesting av bjørk som innfyll er aktuelt på Eberg. Samarbeid med 

NFF. Ønskelig med en klubb til i Trondheim. Alternativt Lade. 

• Karbonfangstanlegget – retningsvalg legges fram i formannskapet 

21.06. 

• Reguleringsplaner for Nidelvstien og Strindamarka nærmiljøanlegg er 

klar for oversending til Byplan.  
Vedtak      a-b. Til info.  

Kl 19.30 – 21.00 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/ja7dya8ylp8y8sc/AACeVsAbm-mL9yQIrbxaumGfa?dl=0
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Sak  

55/22 

Godkjenning av referat styremøte 6/22 – beslutning 

Er sendt kontrollutvalget for uttalelse, som melder at referatet tas til orientering.  

Vedtak Referat styremøte 6/22 godkjennes.  
Sak  

56/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Adm anbefaler styrking av antall aktivitetsguider. Se vedlagt saksframlegg på 

DB 

b. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling.  

Ingen nye søknader til behandling. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Ingen nye søknader til behandling. 

d. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Ingen nye søknader til behandling. 

Vedtak 

  

a. Saken har ikke vært diskutert i inkluderingsutvalget. Saksframlegg må 

inneholde noe om økonomiske virkninger. Inkluderingsutvalget gir AU sin 

innstilling. AU beslutter om adm. skal gis fullmakt til å tilby Robel og Serghei 

avtale som aktivitetsguide og i tillegg ansette to nye aktivitetsguider som 

snakker henholdsvis ukrainsk og dari (Afghanistan). Fagdag for akt.guide blir 

gjennomført i sept. Planlagt dato 3. sept.  

b. Til info. 

c. Til info 

d. Til info 

 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

57/22 

Idrettstingets fremtidige sammensetning - høring  

Frist innspill 1. okt. Endelig behandling på Idrettstinget 2023.  

 

Vedtak 

 

AU utarbeider forslag til høringsuttalelse til behandling på styremøte 8/22 - 25. aug  

Dialog med store IR og soneidrettsråd i arbeidet. Gjennomføring av SWOT-analyse 

kan bidra til systematisk gjennomgang av forslagene. 

 

Sak  

58/22 

Ildsjelpris Trondheim 2022  

Utdeling på idrettens hederskveld 4. nov. Frist innmeld TrIK 31. aug. Info til lagene 

sendt ut 13. juni.  
Vedtak Liste over innmeldte kandidater fra lagene legges på DB. Årets ildsjel besluttes på 

styremøte 8/22 – 25. aug 

 

Sak 

59/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT (Lenke fjernes når referat legges ut på vår 

hjemmeside) 

Status fra arbeidsgruppen. (Iselin, Erlend og Renate) 

Lansering utsatt til over sommeren. Gammel hjemmeside sagt opp fra 1. okt. 

b. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

Status fra arbeidsgruppen. Dato?  (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/s45kphnlmng4gno/Referat%20sty%20nr%206-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k0a4g1o8v002wlx/AADXQqLdA58XO1bjGdrKcrvga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/atkt4ernt2j85ky/AACVxyE_ruWXqSTx47CKpj83a?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/horing-om-idrettstingets-fremtidige-sammensetning/
https://www.dropbox.com/sh/atkt4ernt2j85ky/AACVxyE_ruWXqSTx47CKpj83a?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondelag/trondheim/
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Linda). Linda og styreleder deltok på kort seminar om bærekraft for 

kunstmiljøet i Trondheim. 

c. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Invitere SIAT til formøte over sommeren? Status fra Anne-Lise.  

d. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Status fra Anne-Lise.  

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

Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn). Intet nytt  

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

Uttalelse PS sendt TrFK 23. mai. 

Vedtak i fylkestinget 16.06. om gratis leie. 

g. Sak 39/22 Innspill budsjett TK 2023 

Budsjettinnspill sendt kommunen 25. mai. 

h. Sak 40/22 Svømmehallfordeling 2022 

Oppfølging / sluttføring av detaljfordeling. IRT har overtatt detaljfordelingen 

fra svømmekretsen. Omfordeling foretatt i Pirbadet der Trondheim 

Triatlonklubb har overtatt noe tid fra TSLK. Evt omfordeling i Husebybadet 

avventes til KUD har behandlet henvendelsen fra Svømmeforbundet. Kattem 

IL v/ advokat har bedt om innsyn i saken og stiller spørsmål til at fordeling er 

satt på vent. Vi har bedt Svømmeforbundet om å oversende sakens 

dokumenter til Kattem IL. Vi har også varslet TK om at tildeling av 

skolebasseng til Kattem IL kommende skoleår forutsetter en godkjenning fra 

KUD.  

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

AU legger fram forslag prosess. 

j. Sak 49/22. Europeisk frivillighetshovedstad 2023.  

Anne-Lise er meldt inn som vår representant i styringsgruppa.  

Info fra Anne-Lise.  

 

 

Forslag 

vedtak 

a. Til info. 

b. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. Bærekraftssenteret 

kontaktet.  

c. Til info. Anne-Lise følger opp. 

d. Til info. Anne-Lise følger opp. 

e. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

f. Til info.  

g. Til info. Saken avsluttes. 

h. Til info. Vi avventer avklaringer i KUD. 

i. AU følger opp videre. 

j. Til info. Vi avventer videre plan/framdrift fra kommunen sin side. 

 

Sak 

60/22 

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

beslutning 

a. KDP energi og klima – planprogram – høring. 

Frist 14. aug. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/atkt4ernt2j85ky/AACVxyE_ruWXqSTx47CKpj83a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/atkt4ernt2j85ky/AACVxyE_ruWXqSTx47CKpj83a?dl=0
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b. Mobilitetsstrategi Trondheim, planprogram – høring. 

Frist 1. juli 

c. 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. Basert på innspill fra det enkelte utvalg legger 

AU forslag uttalelse på DB før møtet. 

d. Kommuneplanens samfunnsdel  

Uttalelse sendt 25. mai 

e. Campussamling – detaljregulering delplan 1 og 2 

Vi har fått utsatt frist til 20. juni for begge saker. Mottatt innspill fra NTNUI. 

Saken behandles i AAU 14. juni. Forslag uttalelser legges på DB før møtet.  

f. Lerkendal Øst, detaljregulering 

Frist 15. juni. Saken behandles i AAU 14. juni og uttalelse sendes 15. juni 

g. Kommunedelplan Klett 

Frist 27. juni. Leinstrand IL har snedt oss innspill. AAU behandler saken 14. 

juni og forslag uttalelse legges på DB før møtet. 

h. Håkon VII’s gt 5, detaljregulering 

Frist 27. juni. AAU behandler saken 14. juni og forslag uttalelse legges på DB 

før møtet. 

i. Litjvatnet – dam Valen, framlagt rådsbehandling TK 

Anbefaling fra k.dir om å skrinlegge dam. Info fra møte med politikere 30. 

mai. Status fra Anne-Lise  
Vedtak a. AU utarbeider og sender uttalelse. 

b. AU utarbeider og sender uttalelse. 

c. Uttalelse sendes etter konfererende med soneidrettsråd. Utgangspunktet er 

teksten som er foreslått. 

d. Til info. Saken avsluttes. 

e. Uttalelser sendes som foreslått. 

f. Til info. Saken avsluttes. 

g. Uttalelse sendes som foreslått. 

h. Uttalelse sendes som foreslått. 

i. Styreleder følger opp saken videre sammen med grunneierlaget og Nidaros 

Skytterlag. AAU konfereres ved behov. 

  
Sak 

61/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Byneset TKD besluttet sammenslått med Trondheim TKD-klubb. 

b. Oppstrinda Salongskytterlag utmeldt fra NIF. 

c. TrIK infobrev IR nr 2 2022 

Ildsjelpris Trondheim 2022, frist 31. aug, Idrettens Hederskveld 4. nov og 

fagsamling IR Trondheim 5. nov. 

d. NIFs anleggs- og IR-konferanse Gardermoen 15. - 16. okt 

e. NIHF Region Midts ting tirsdag 31.05.22  

Momenter fra Tinget. Jørgen. 

f. Inkludering IL – infosaker 

- Aktivitetsguide.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/ot0tj872upw8ycv/AAA9GKfC9w6tPoOgx-Z3txkpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k0a4g1o8v002wlx/AADXQqLdA58XO1bjGdrKcrvga?dl=0
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- 35 plasser av 50 plasser på multisportsuka er fylt opp.  I tillegg har vi fått 

egne plasser til ukrainske flyktninger.  

- Vi mottar 130 000 NIF IMDI-midler aktivitetsguide. (budsjettert med 

150 000) 

- Flyktningsituasjonen. Økende antall henvendelser fra barne- og 

familietjenesten bl.a. på dari.  

- FinnFramFest. Forberedelser og status. 80 aktører fordelt på idrett, kultur og 

fritid. Anne-Lise og Bård blir med fra styret og hjelper til. Fortsatt mulig å bli 

med! Dato for neste år satt til 16. april 2023. Bør det sees i sammenheng med 

festival for Europeisk frivillighetshovedstad i september? Adm mener det ikke 

er gunstig å vente til høsten med FFF. 

- Inkluderingsseminar IRT høst på Paraidrettsenteret 26. okt kl 1900. Birgit 

Skarstein, og Biayna fra krafttak for mangfold (NIF) er forespurt. IL er bedt 

om å holde av dato. 

– IRT med aktivitetsguide var tilstede på markering for frivillighetens år på 

torget 9. juni. 

g. Fordeling kunstis 2022-2023 avholdt 9. juni 

Se referat. Adm og Anne-Lise. 

h. Hallfordelingsmøtet utsatt til 21. juni 

i. Tiller ishall – brukermøter 

Se referat og skisser etter møte med kunstløp og kortbane.  

j. Eberg reg. plan.  

Se referat møte med idretten 25. mai 

k. Spillemiddelseminar avholdt 11. mai kl 1800render 

Se presentasjoner. 

l. Markering av frivillighetens år 2022 – 9. juni 

Vi deltok mad stand. Linda og guider. 

m. Områdeløft Saupstad-Kolstad. Hagefest 13. juni 

n. Granåsen – referansegruppemøte 13. juni 

Se ref og presentasjon. Anne-Lise. 

o. Arbeidsmøte 23. mai Europeisk frivillighetshovedstad 2023 

Iselin og Anne-Lise deltok. Se oppsummering. 

p. BUA Leangen - offisiell åpning 20. juni 

Trondheim Røde Kors 

q. Brøseth naturgressbane 7’er – TK overtar  

r. Spillemidler 2022 – tildeling ordinære anlegg. Sak fylkesutvalget 

s. Aktivitets- og medlemstall 311221, rapporter 2. juni 

Se div rapporter. Medlemstall har økt med 4 500, aktivitetstall er redusert med 

1 300. Vi bør ta en nærmere analyse når tallene er endelige.  

t. Idrettsrådssamling regionalt 5. november etter Idrettens hederskveld. 

 

Vedtak a. Info tas til etterretning. 

b. Info tas til etterretning. 

c. Alle oppfordres til å delta på Idrettens hederskveld 4. nov og fagsamling IR 5. 

nov. 

d. Alle oppfordres til å delta. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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      e-t. Til info 

  

Sak 62/22 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2022 

- Fastsette dato (slutt august/tidlig sept) og agenda strategisamling.  

- Møte info /opplæring nye styremedlemmer.  
Vedtak a. Møteplanen oppdateres etter beslutninger i møtet.  

  
 

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  
 

 

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

