
			

Årshjul Idrettsrådet i Trondheim
1. Kvartal

IRT / klubb / særkrets
■Fordele kommunale baner jan
■Årsmøte mars
■Inkluderingsseminar Trondheim mars/april

TrIK / NIF
■Dialogmøte TrIK feb
■Rapport inkludering IL innen 1.feb

Kommune
■Avklare konsekvenser budsjett jan
■Avklare rammer idrettshaller feb
■Behandle arr. søknader 1. halvår jan 

2. Kvartal

IRT / klubb / særkrets
■Strategisamling IRT april
■Fordele kommunale idrettshaller mai/juni
■Fordele kommunale ishaller juni
■Fordele inkluderingsmidler mars/april
■Oppdatere br.reg / NIF nytt styre april

TrIK / NIF
■Vedtak LAM juni
■Delta STIK ting / ledermøte april
■Oppdater Br.reg / NIF reg nytt styre
■ Samordnet registrering NIF

Kommune
■Budsjettinnspill rådmann
■Prioritere utstyr kommunale anlegg mai/juni
■Spillemiddelseminar med TK april/mai
■Samling IF og bydrift juni
■Dialogmøte IF / kommunaldirektør april/mai
■Fordelingsutvalg gymsaler og skolebasseng mai
■SøkeTK midler drift og inkl 2018 april

4. Kvartal

IRT / klubb / særkrets
■Strategisamling IRT okt
■Utlysning inkluderingsmidler nov
■Iverksette valgkomité des
■Arrangere temakveld nov
■Fordele komm. svømmeanlegg des
■Julebord sammen med IF og bydrift des

TrIK / NIF
▪Delta på Idrettens hederskveld okt
▪Delta på NIF anleggskonferanse
▪Delta på NIF inkl.konferanse sept/okt

Kommune
■Prioritere anleggsbehov nov
■Prioritere spillemidler okt/nov
■Budsjettinnspill politiske partier 
■Møte/befaring med KIF og byutv.kom
■Møte m politiske partier – budsjett okt/nov
■Møte m ordfører –budsjett okt/nov
■Dialogmøte IF høst sept/okt

3. kvartal

IRT / klubb / særkrets
■Innstille hederspris ildsjel 

TrIK / NIF
■Fordele LAM aug/sept
■Dialogmøte TrIK sept
■Nasjonal IR-konferanse (annenhvert år)

Kommune
■Innstille TK  idrettsstipend sept
■Hovedfordeling kommunale midler aug
■Behandle arr. søknader 2. halvår aug
■Behandle søknader utstyr private anlegg

Løpende oppgaver

▪Gjennomføre månedlige styremøter
▪Prioritere i konkrete saker som angår idretten 
▪Uttalelser/innspill reguleringsplaner og politiske 
saker
▪Oppfølging anleggsutbygging
▪Følge opp henvendelse fra media
▪Aktiv profilering i media
▪PIFF-plan
▪Inkluderingsarbeid – møter samarbeidspartnere
▪Klubbmøter etter behov
▪Trøndelag IK (TrIK) anleggsutvalg og IR-utvalg
▪Relevant info  i avis, web, e-post,  sosiale media 
▪Samarbeidsavtale Trondheim kommune
▪Interkommunalt IR-samarbeid med TrIK


