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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 01.09.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 8/22  

TORSDAG 25. AUG KL 18.00 – 21.00 

STED: IDRETTENS HUS 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Even Myhre (teams, tom sak 65/a), 

Erlend Skårsmoen (teams), Jørgen Knapskog, Bård Bredesen (teams), Renate Thorvaldsen 

TK: Knut Kvaran (kun sak 63/22) 

Admin: Bjørn Kilskar, Iselin Ra 

Forfall: Lena Haram Mittet, Åse Jacobsen, Linda Marie Skjervold, Ingrid Ulvan Olsen, Per 

Vidar Melkvik.  
 

FORMØTE KL 18.00-19.00 

Utgår da TrIK har innkalt til kvartalsmøte med IR kl 1700-1745 

 

 

 SAKLISTE  

Kl 19.10 – 19.30 

Sak  

63/22 

Trondheim kommune – 30 min. Info – se vedlegg 2 med redegjørelse fra IF 

a. Husebybadet – utleie til Kattem IL 

Brev fra KUD og tilsvar fra Kattem IL. Diskutere videre behandling. 

b. Buranbanen – konflikt med naboer 

c. Tiller idrettspark – status videre arbeid 

d. Konsertarena Lade - retningslinjer 

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

f. Andre saker fra TK  

g. Europeisk frivillighetshovedstad – status arbeidet  

IRT har ikke hørt noe fra styringsgruppa/sekretariatet  
Vedtak a. TK v/IF ber kommuneadvokaten til å se på saken. IF holder IRT orientert.  

b. Til info. Det har vært mye medvirkning og kritikken oppleves urimelig. 

c. Til info. Oppstart reguleringsplanprosess.  

d. Møte med IL tilknyttet Lade Arena gjennomføres 7. sept. IRT er invitert. 

Admin/ Styreleder deltar.  Det vil bli lagt fram en politisk sak i oktober.  

e-g. Til info  

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

64/22 

Godkjenning av referat styremøte 7/22 – beslutning 

Kontrollutvalget har ingen merknader til referatet.  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/4xie9uwyv1dh5ke/Referat%20sty%20nr%207-22.pdf?dl=0
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Vedtak Referat styremøte 7/22 godkjennes.  
 

Sak  

65/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Adm anbefalte på forrige styremøte styrking av antall aktivitetsguider. Se 

vedlagt bearbeidet saksframlegg på DB. 

b. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling etter ny utlysning 

Totalt 17 nye søknader fra 8 IL, samt bedriftsidretten Midt-Norge og STSK.  

Vi har ikke midler på budsjettet 2022 til alle disse søknadene. Drøfte bruk av 

tidligere avsatte midler (ca. 566 000 kr). Se forslag tildeling på DB. 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Totalt 5 nye søknader fra 5 IL.  

Vi har ikke midler på budsjettet 2022 til alle disse søknadene. Drøfte bruk av 

tidligere avsatte midler (ca. 566 000 kr). 

Se forslag tildeling på DB. 

d. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Ingen nye søknader til behandling. 

Vedtak 

  

a. Dersom inkluderingsutvalget ikke har ytterligere kommentarer gis adm 

fullmakt til å tilby Robel og Serghei avtale som aktivitetsguide, samt ansette 

en ny aktivitetsguide som snakker dari (Afghanistan). Fagdag for akt.guide 

var planlagt 3. sept, men foreslås å flyttes til en ukedag på kveldstid. 

b. Nye søkere prioriteres. Adm gis fullmakt til å sluttføre detaljfordelingen basert 

på behandlingen i styret. Adm gis fullmakt til å benytte inntil 50 000 kr av 

tidligere avsatte inkluderingsmidler totalt for å støtte inkluderingstiltak og lav 

betalingsevne. Se vedlegg 1. 

c. Adm gis fullmakt til å sluttføre detaljfordelingen basert på behandlingen i 

styret. Adm gis fullmakt til å benytte inntil 50 000 kr av tidligere avsatte 

inkluderingsmidler for totalt for støtte inkluderingstiltak og lav betalingsevne. 

Se vedlegg 1.  

d. Til info. 

 

Sak 

66/22 

Regnskap IRT pr 30. juni 2022  

Se regnskap med kommentarer på DB  

 

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

Sak 

67/22 

PRIOR anlegg 2023 - 24  

Status i arbeidet og evt. føringer fra styret. Utlysning for innspillrunde fra SF/SK 

sendes innen kort tid med frist innspill 7. okt. 

 

Vedtak Adm og AAU utarbeider forslag PRIOR-liste som framlegges styret for endelig 

behandling i styret senest jan 2023. Prinsipielle avklaringer tas i styremøter før 

endelig beslutning. 

 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/k0a4g1o8v002wlx/AADXQqLdA58XO1bjGdrKcrvga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v62bjyapkokd1m1/AABWCEEkdNWkTjMj_5AbdSFva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b8noconxieoqsui/AACMNEMMLXMk0nIkmY2B0P-9a?dl=0
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Sak 

68/22 

Trondheim kommunes idrettsstipend 2022 

Se innkomne søknader og utarbeidet evalueringsskjema. Stipendet deles ut på 

idrettens hederskveld 4. nov. Idrettsstipendet tildeles en kandidat med 

toppidrettsprestasjoner.  

 

Vedtak Det enkelte styremedlem melder sin innstilling, 2 gutter og 2 jenter, til adm innen 10. 

september. Saken sluttbehandles i styremøte 9/22.  

 

Sak 

69/22 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2022 

Se tildeling, krav og anbefalinger NIF/KUD, samt vedtatte kriterier fra årsmøtet. 

Status i arbeidet og evt. føringer fra styret.  

 

Vedtak Adm og ØU behandler saken etter samme mal som er benyttet de siste årene og 

utarbeider forslag fordeling som framlegges styret for endelig behandling senest sty 

okt 2022. 

Sak 

70/22 

Kommunal støtte utstyr private anlegg 2022 

Se kommunens innstilling og adm kommentarer/innstilling. 

Vedtak Adm innstilling vedtas og sendes kommunen. 

Sak 

71/22 

Kommunal arrangementsstøtte 2. halvår 2022 

Se kommunens innstilling og adm kommentarer/innstilling. 

 

Vedtak Adm innstilling vedtas og sendes kommunen. 

Sak 

72/22 

Kommunale støtte drift/anlegg og aktivitet – hovedrunde 2022 

Status innkomne søknader og søknadsbehandling. Plan videre behandling av saken. 

 

Vedtak Adm og ØU behandler saken etter samme mal som er benyttet de siste årene og 

utarbeider forslag fordeling som framlegges styret for endelig behandling senest sty 

okt 2022. 

Sak 

73/22 

NIF SM-søknad til KUD 

Frist uttalelse til TrIK 2. sept. Se info på DB. 

 

 Vedtak AU utarbeider og sender uttalelse i samarbeid med sone-IR. 

Sak 

74/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT  

Status fra arbeidsgruppen. (Iselin, Erlend og Renate) 

Lansering i løpet av september? Gammel hjemmeside sagt opp fra 1. okt. 

b. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

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

Linda). Linda og styreleder deltok på kort seminar om bærekraft for 

kunstmiljøet i Trondheim. Intet nytt. 

c. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

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

d. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Status fra Anne-Lise. Intet nytt. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/nudfzpzfdv717zw/AAC9apeTDSs1Zru-JaWsw-SRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lrg5o1wjfy2hajh/AAALow8wWCuI2nzTgS3sRwTPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u8hni8c5md0kpld/AAAQQ7UKrpm0RLwpevb3Vqs7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bnfr8s2bmqoseg4/AADOQUz8MV2qe8p4_0Lgmvb6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gfba8en59hd7lz4/AAAjaJCXVZ6ookZmOP3LqXmsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8jkbch478vrch62/AAAoVzcVaz4TUtrNelxH8cyYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b8noconxieoqsui/AACMNEMMLXMk0nIkmY2B0P-9a?dl=0
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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 

Fylkeskommunale haller, inkl Tiller Arena, inkludert i hallfordeling 

gjennomført 22. juni. Tiller Arena (ny vgs) inkludert i fordeling i eget møte 

24. juni. 

g. Sak 40/22 Svømmehallfordeling 2022 - Husebybadet 

Bakgrunn: 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.  

Ref diskusjon under sak 63/22/a. Beslutte videre oppfølging av saken. 

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

AU legger fram forslag prosess? 

i. Sak 49/22. Europeisk frivillighetshovedstad 2023.  

Anne-Lise er vår representant i styringsgruppa. Info fra Anne-Lise. Intet nytt? 

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

Frist 1. okt. AU legger fram forslag til høringsuttalelse, ref vedtak sty 7/22.  

k. Sak 58/22. Ildsjelpris Trondheim 2022 

Utdeling på idrettens hederskveld 4. nov. Info til lagene sendt ut 13. juni med 

flere påminnelser i august. Det er kommet inn svært få innspill. Se innkomne 

forslag kandidater på DB, der også kandidater fra 2021 er tatt inn i oversikten. 

 

 

Vedtak a. Til info. 

b. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

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. Saken avsluttes. Trøndelag fylkeskommune lytter ikke til idretten noe 

som medfører at løsninger i idrettslokalene ikke blir hensiktsmessige for 

idretten. 

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

beslutning.  

h. AU følger opp saken videre. 

i. Til info. Vi avventer videre plan/framdrift fra kommunen sin side. Etterskrift: 

Innkalling mottatt 30.08. Forslag delegat fra IRT til Gdansk i oktober mottatt.  

j. AU følger opp saken videre. Sone-IR involveres. 

k. Adm følger opp vedtak og sender til TrIK. 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0
https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9452992
https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9452992
https://www.dropbox.com/sh/xszfuqgdnnz1jyl/AAAg2OgBSFEjwqz_03GfrXAfa?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/horing-om-idrettstingets-fremtidige-sammensetning/
https://www.dropbox.com/sh/saebpajb6i9szmr/AAB4jN80XokpV967ujHkoLOwa?dl=0
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Sak 

75/22 

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

beslutning 

a. Del av Brøset, detaljregulering 

Frist 31. aug. 

b. Parkeringspolitikk i Miljøpakken 

Frist 2. sept. 

c. Gløshaugen og Høgskoledalen, detaljregulering 

Frist 6. sept. Møte avholdt med NTNUI 22. aug, kopi av NTNUI uttalelse 

kommer. NFF er koblet på inn mot NTNUI vedr areal KG-bane. 

d. Lerkendal og Valgrinda, områderegulering 

Frist 6. sept. Møte avholdt med NTNUI 22. aug, kopi av NTNUI uttalelse 

kommer. 

e. Leinstrand idrettspark, detaljregulering 

Frist 1. okt. Leinstrand IL er koblet på saken for innspill til oss. 

f. Østmarknesset kaianlegg og friområde 

Frist 1. okt 

g. Konsertarena Lade – retningslinjer 

Frist? 

h. KDP energi og klima – planprogram – høring 

Uttalelse sendt 14. aug. 

i. Mobilitetsstrategi Trondheim, planprogram – høring 

Uttalelse sendt 29. juni. 

j. Idrettspolitisk erklæring Trøndelag 

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

Uttalelse sendt TrFK 29. juni. Uttallelse sendt TrIK 29. juni 

k. Campussamling – detaljreg delplan 1(Hesthagen) og 2(Høgskolevegen) 

Uttalelser sendt 19. juni. 

l. Lerkendal Øst, detaljregulering 

Uttalelse sendt 15. juni 

m. Kommunedelplan Klett 

Uttalelse sendt 21. juni. 

n. Håkon VII’s gt 5, detaljregulering 

Uttalelse sendt 21. juni. 

o. Fotballhall Granåsen – sak FS 9. aug 

Uttalelse sendt 3. aug 

p. Utredning Litjvatnet – dam Valen, sluttbehandling bystyret 25. aug. 

Anbefaling fra k.dir om å skrinlegge dam.  

Uttalelse sendt 22. aug  
Vedtak a. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

b. AU utarbeider og sender uttalelse. Etterskrift: Saken involverer Melhus, 

Malvik og Stjørdal og må samordnes med sone-IR. 

c. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

d. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

e. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

f. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

g. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/b8noconxieoqsui/AACMNEMMLXMk0nIkmY2B0P-9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b8noconxieoqsui/AACMNEMMLXMk0nIkmY2B0P-9a?dl=0
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h.-p. Til info. 

  

Sak 

76/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Trondheim Kampsportklubb har endret navn til Nidaros Bokseklubb 

b. Presentasjon fra Motorsport styremøte 7/22 

c. Nettverksdag 29. okt alle IR Trøndelag – Steinkjer 

Se invitasjon, frist påmelding 19. okt. 

d. TrIK infobrev IR nr 2 2022 

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

fagsamling IR Trondheim 5. nov. 

e. Inkludering IL – infosaker 

- Aktivitetsguide: Se utsendt info fra Linda. 

- Inkludering: Iselin orienterer. 

f. Hallfordelingsmøtet avholdt 23. juni 

g. Kommunedelplan Sluppen - vedtak 

h. Kvalitetsprogram Nyhavna - vedtak  

i. Gode oppvekstsvilkår for barn. SINTEF - forskningsprosjekt 

Vi vil bli invitert til oppstartseminar i september. 

j. TrFK – utlysning tilskudd utstyrssentraler 

Frist 1. sept. Info sendt alle IL. 

Vedtak a. Info tas til etterretning. 

b.-j Til info. Info tas til etterretning. 

  

Sak 77/22 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2022 

- Fastsette dato styremøtet høst 22 

- Fastsette dato og agenda strategisamling.  

- Møte info /opplæring nye styremedlemmer. 

- AAU Møte med Ulf-an ang anleggssituasjon  
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
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Vedlegg 1. Tildeling inkludering i idrettslag og lav betalingsevne.  

Sty 8/22 – 25. august.  

 

 

 

 

Klubbnr Idrettslag Tiltak  Sum 

Lav betalingsevne – økonomiske barrierer  

KL16010104 Trondhjems Turnforening Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

13 000 kr 

KL16010074 Tiller IL Fotball Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

100 000 kr 

KL16010537 Kattem IL Fotball Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

140 000 kr 

KL16010043 Sportsklubben 

nationalkameratene 

Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

40 000 kr 

KL16010047 Nidelv IL Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

12 000 kr  

KL16010329 Heimdal Fotball Lav betalingsevne- økonomiske 

barrierer 

82 000 kr  

KL16010335 Byåsen toppfotball Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

  7 200 kr 

Inkludering i IL 

KL16010513 Trondheim skating lag/team Tiltak for å inkludere unge 

voksne i idrettslaget 

13 000 kr 

SK1644(org.kode) Sør-Trøndelag skøytekrets Prosjekt for alle målgruppene. 

Minoritetsbarn, unge voksne og 

foreldre.  

13 000 kr 

BK50 (org.kode) Bedriftsidretten Midt-Norge Bli sprekere sommertrening 2022    5 000 kr 

KL16010043 Sportsklubben 

Nationalkameratene 

Årlig arrangement -

Nationaldagen 

   8 500 kr 

   Lav bet: 394 200 kr 

Inkl. i IL: 39 500 kr 

Totalt: 433 700 kr 

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

