Styret i Idrettsrådet i Trondheim
TK/IF v/ Knut Kvaran
TrIK v/ Tore Rømo
Kopi:
TK/rådmannen v/Ola B Rise
TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge
Grenne, Mari Berger Skjøstad og Cathrine Jystad
Trondheim bydrift v/ Roger Hagestuen og Odd Arne Nilsen
STIK v/ Kjell Bjarne Helland
Trondheim 12. jan 2017

REFERAT STYREMØTE NR 1/2018
ONSDAG 10. JAN KL 19.00-21.30
STED: Idrettens Hus
Deltakere
Styret:

Anne-Lise Bratsberg, Stein Svendsen, Even Myhre, Tryggve Duun og Are
Vinsnes, Vilde Dalen Aas
Knut Kvaran (kun sak 1/18)

TK:
STIK:
Meldt forfall: Tore Rømo, Marie Bendiksen Lind
Adm:
Bjørn Kilskar, Gina Thrane
Referent:
Gina Thrane
Ikke møtt:

FORMØTE kl 18.00-19.00
Internt arbeidsmøte IRT. Forberede årsmøtesak vedr. disp. av tildelte bingomidler fra STIK.
Ansvar: Are og Marie.
SAKLISTE
Kl 19.00 – 19.30
Sak
Trondheim kommune
1/18
Nærmiljøanlegg/ KIF komite: Hva skal gjøres med grusbaner?
Sak 1: IF ønsker at IR gjør en vurdering av de 12 timene kommunen skal leie i
fotballhallen til Flatås (se under) Hvilke grupper (inkludering og FFU- tiltak) skal
prioriteres i denne tiden? F.eks. Rosenborg FFU, Flatås Lions, flerkulturelt idrettslag,
Somalisk fotballgruppe etc.
“ - Fotballhallen leies i 12 timer i uken, mandag til torsdag klokken 15-18.00 for
kroner 500 per time, 40 uker i året.
- Leie på dagtid mellom 08.00 og 15.00 skal være gratis under forutsetning av at
hallen nyttes til bruk for skoler, barnehager og andre
«ikke-kommersielle» grupper.”
Rådmannen ønsker å prioritere timene til inkludering og FFU- tiltak.
Rådmannen foreslår at det lages en egen avtale mellom Trondheim kommune og
Flatås IL om leie av timer i fotballhallen. Kommunens
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behov for leie kan endre seg når flere fotballhaller bygges, og derfor er det viktig at
varigheten av leieavtalen vurderes spesielt.
Sak 2: Tilrettelegging for internett i haller, se egen sak i styremøtet, sak 6/18
Angående sak 7/18: Jf epost sendt til Kilskar fra Cathrine Jystad: “Ang budsjett for
arrangementsstøtte 1,1 mill- så er det satt av 100 til idrettens hederskveld, dermed er
det kun 1 mill til fordeling til arr.støtte. Har alltid vært budsjettert slik.
Sak 3: Orientering om hvilke arbeidsoppgaver enheten jobber med i den nærmeste
tiden og store pågående prosjekter.
Oversikt over politiske saker rådmannen planlegger å fremme våren 2018
Sak 4: Oversikt over politiske saker enheten fremmet i 2017.
Vedtak

Til info
Sak 1: IRT støtter vurderingen gjort av rådmannen. IRTs vurdering oversendes IF.
Sak 2: Se sak 6/18
Sak 3: Til info
Sak 4: Til info, IRT legger ut på nett.

Kl 19:30 – 21:30
Sak
Godkjenning av referat fra styremøte 12/17
2/18
Vedtak Referat fra styremøte møte 12/17 godkjent.
Sak
Regnskap 2017 avd 9 – inkludering IL
3/18
Regnskap avd 9, herunder regnskapsrapport som skal sendes NIF legges på dropbox
før møtet.
Vedtak

Regnskap 2017 avd. 9 – inkludering IL og regnskapsrapport NIF godkjennes som
framlagt og oversendes til revisjon.
Regnskap IRT totalt behandles på sty 2/18 14. feb.

Sak
4/17
Vedtak

Høring mva-kompensasjon frivillige organisasjoner
Se saken hos KUD her. Frist 12. mars.
Økonomigruppa fremmer forslag høringsuttalelse på styremøte 3/18.
IRT inviterer til fagmøte i slutten av februar (uke 9).

Sak
5/18

Inkludering IL
Status rapportering idrettslag 2017.
Aktivitetskonsulenter: skal man starte jobben nå, eller vente på evt. tildeling fra
Bufdir. Bør avklares før tildeling til Inkludering i idrettslag.
Seminar vår 2018.
Til info.
Rapport NIF sendes innen 2. februar. Utkast rapport oversendes nest- og styreleder i
god tid før fristen for gjennomlesing.
Aktivitetskonsulent: Inkluderingsgruppa og admin begynner planlegging,
rekruttering og opplæring. 0,2 mill kr avsatt til inkludering og inkluderingsmidler fra
Trondheim kommune 2018 kan benyttes dersom vi ikke får Bufdir-midler.
Budsjetteres som eget prosjekt. Are er prosjektleder.

Vedtak
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Seminar vår 2018: Adm begynner planlegging sammen med inkluderingsgruppa.
Sak
6/18

Arrangementsstøtte 1. halvår 2018
IF viser til budsjett for 2018 på 1 mill kr og at budsjett denne runde er 500 000 kr.
Det er kommet inn 68 søknader. IF har innstilt støtte på totalt 480 000 kr på 60
søknader.
Vår vurdering: Rådmannens budsjett viser 1,1 mill, noe IRT har tatt med i vurdering
og lagt budsjett denne runde på 550 000 kr (med innstilling på 541 600 kr tot)
Vi foreslår å høyne alle innstilte beløp under kr 5000, til godkjent beløp eller opp til
5000 kr. Styrkeprøven AS er et kommersielt foretak uten Trondheimsklubber og
anbefales ikke støtte. Se forslag innstilling på dropbox .
Korrigert forslag ble framlagt før møtet grunnet endret forutsetning. Da 100’ kr er
satt av til Idrettenes Hederskveld er det kun 1 mill til fordeling, 500’ hvert halvår.
Samme prinsipp om styrking av støtte til små arrangementer er lagt til grunn i justert
forslag.

Vedtak

Justert forslag til innstilling vedtas og oversendes IF.

Sak
7/18

Ekstramidler 1 mill kr til utstyr idrett 2018. Anbefaling bruk
I budsjett for 2018 ligger det inne 1,1 mill til utstyr private anlegg og 0,2 mill til
utstyr kommunale anlegg.
Det ble i budsjettbehandlingen bevilget 1 mill kr ekstra til utstyr idrett som kan
brukes både til kommunale anlegg og til private anlegg. IF har foreslått 0,26 mill av
til bedre internett-tilgang kommunale haller.
Vi bør i tillegg anbefale overfor TK hvordan resterende 740 000 kr bør benyttes.
Se info med nærmere detaljer / anbefaling fra adm på epost og dropbox
IRT støtter ikke bruk av 0,26 mill til utbedring av internett i idrettshaller. Bør finnes
over annet budsjett enn idrettsbudsjettet da dette er en del av den faste
infrastrukturen som forventes å finnes i alle kommunale anlegg.
IRT anbefaler 0,5 mill kr til utstyr private anlegg, 0,5 mill kr til utstyr i kommunale
anlegg, slik at totalbeløpene til hver av postene blir henholdsvis 1,6 mill kr til utstyr
private anlegg og 0,7 mill kr kr til kommunale anlegg.

Vedtak

Sak
8/18

Vedtak
Sak
9/18

Årsmøte 19. mars 2018. Forberedelser
Status forberedelser generelt.
Spesielt: «Anleggsstrategi for Trondheim». Anleggsgruppa legger fram forslag.
Se forøvrig dropbox .
Styret og adm følger opp ansvar og oppgaver iht. plan.
Utkast alle årsmøtesaker legges fram for gjennomgang på styremøte 2/18.
Plansaker og reguleringssaker (se dropbox)
a. Prosessplan byutvikling. Strategi areal/transport mot 2050
Høringsfrist 16. jan.
b. Planprogram kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter
Høringsfrist 13. jan.
c. Saupstadringen 87, detaljregulering
Plan ny barne-og ungdomsskole. Frist 13.jan

IDRETTSRÅDET
I TRONDHEIM
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund

Ingvald Ystgaard veg 3A, 7047 Trondheim
ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109
Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no

Vedtak

Sak
10/18

Vedtak

Sak
11/18

a. Anleggsgruppa og adm utarbeider høringsuttalelse.
b. Anleggsgruppa og adm utarbeider høringsuttalelse.
c. Anleggsgruppa og adm utarbeider høringsuttalelse. Vi anbefaler at det
bygges idrettens basishall.
Saker under behandling – status (info)
a. Sak 21/16. Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg
Status oppfølging.
b. Sak 77/17 Granåsen utbygging. Politisk sak
Behandlet bystyret 7. des Neste møte brukerutvalg 10. jan og fellesmøte 17.
jan. Møte med skyttermiljøet og politikere 8. januar.
c. Sak 105/17. Refusjon møteutgifter styremedlemmer 2017
Refusjon av totalt 15 000 kr ble utbetalt des 2017.
d. Sak 110/17. Nidarvoll planprogram og oppstart planarbeid.
Vår uttalelse sendt 3. januar.
a. Til info. Ikke noe nytt.
b. Til info.
c. Til info.
d. Til info.
Nytt fra administrasjonen (referatsaker)

a. Info fra div møter adm og styret har deltatt på
- Møte med fylkeskommunen 8.jan. Ny Tiller vgs og flerbrukshall. Planlagt
ferdig høst 2021.
b. Tungavegen 1 / Leangen. Sammenhenger
Møte avholdt med Strindheim IL og IRT 4 .jan. ALB
Workshop avholdes 25. jan
c. Fordelingsmøte svømmehall 2018 avholdt 11.12.17
Anne-Lise og Bjørn.
d. Fordelingsmøte bane sommer 2018 avholdes 17.01.18
Anne-Lise og Bjørn deltar.
e. STIK – høringssaker idrettslag
KL 16010569 Trondheim & Omegn SK er godkjent og tatt opp i NIF.
f. Hundekjørerklubben. Konflikt med scootertrase Selbu – Dragsten
Info om saken. Vi er i løpende dialog, har satt klubben i kontakt med Selbu IR
og involvert IK. IK vil følge opp i møter med kommunen.
g. Trøndelagsmøtet – idrettspolitisk vorspiel
Trøndelag IK inviterer til møte på Stjørdal 11.januar kl 1710-1845.
Påmelding frist 9. januar. Se info på epost og dropbox .
h. NIF. Info nytt organisasjonskart pr 21.12.17 mm
Se dropbox .
i. Sluppenbrua og Sluppenbølgen
Reparasjonsarbeidet på Sluppenbrua har påvirket Sluppenbølgen. IRT har
bistått TKK i dialog med Statens vegvesen. Ytterligere tiltak må forventes.
IDRETTSRÅDET
I TRONDHEIM
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund

Ingvald Ystgaard veg 3A, 7047 Trondheim
ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109
Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no

Vedtak /
konkl

Sak
12/18

Vedtak

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Til info.
Anleggsgruppa deltar på workshop 25. jan.
Til info.
Til info.
Info tas til etterretning.
Til info.
Anne-Lise deltar. Resten av styret oppfordres til å delta.
Til info.
Til info,

Eventuelt
1. Styreleder har hatt kontakt med SMN1 v. Eli Arnstad vedr. møte. Aktuelle tema er
prioritetslista og talentstipend.
1. IRT kan dersom SMN1 ønsker det bistå med prioritering av søkere fra Trondheim.

Merk:
Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges ut på dropbox fortløpende. Meld
tilbake hvis det er sakspapirer dere savner.

Anne-Lise Bratsberg /s/
leder Idrettsrådet i Trondheim
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Bjørn Kilskar
daglig leder
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