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, Helge Johansen og Cathrine Jystad
Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen
TRIK v/ Kjell Bjarne Helland
Trondheim 21. mars 2019

REFERAT STYREMØTE NR 3/2019
ONSDAG 13. MARS KL 18.00– 20.00
STED: IDRETTENS HUS
Deltakere
Styret:

Anne-Lise Bratsberg, Erlend Skårsmoen, Bård Bredesen, Even Myhre,
Tryggve Duun, Stein Svendsen, Tove Henriksen og Emilie Zakariassen Hansen
Knut Kvaran, kun sak 24/19

TK:
TrIK:
Meldt forfall: Tore Rømo og Lene Kathrin H Mittet
Adm:
Bjørn Kilskar, Gina Thrane
Referent:
Bjørn Kilskar
Ikke møtt:

Før møtet kl 17.00-18.00
Møte med byneset Golfklubb vedr støtte til kjøp av Byneset Golfanlegg. Anne-Lise, Tryggve
og Bjørn deltok
SAKLISTE.
Kl 19.30 – 20:00 (tas til slutt i møtet)
Sak
Trondheim kommune
24/19
Saker til diskusjon / informasjon
a. Driftsutfordringer innen idrettsområdet – løsninger. Budsjett 2019.
IF legger ikke fram egen sak om dette, da problemstillingene som er framlagt
forsøkes håndtert innenfor tjenesteområdets rammer.
b. Bandy. Evaluering sesong Leangen kunstis – behov ekstra kjøling
Se svar IF har sendt Bandy om at kommunen først prioriterer å få ferdigstilt og
sertifisert dagens anlegg og å få utnyttet kjøleanlegget optimalt før videre
vurdering av evt. utvidet kjølekapasitet blir aktuelt. Det er også uaktuelt å
legge betong i midten slik det foreslås da kunstgresset er kun to år gammelt.
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c. Skøytekrets. Kunstløp ønsker utvidet åpning – morgentrening Leangen
Arena.
Se svar IF har sendt STSK med info om at dersom dette skal kunne
gjennomføres vil det kreve endring av turnus og økt bemanning. Trondheim
kommune vil dessverre, på dette grunnlaget, ikke kunne imøtekomme SørTrøndelag skøytekrets sin forespørsel om utvidet åpningstid i Leangen arena
eller i en av de øvrige ishallene.
d. Tiller IL. Utfordring kostnadsøkning prosjekt Starrmyra KG 9’er. Har
behov for ekstra kommunalt tilskudd.
Se info fra IF i eget vedlegg vedr. møte med Tiller IL 4. mars og status i
saken. Disse beskriver betydelige utfordringene vedr økt kostnad (til ca.
totalt13 MNOK), fortsatt usikkerhet kostnad, klimafotavtrykk, massetransport
mm.
TK jobber videre med å utrede mulighet for å etablere banen som planlagt og
skal i tillegg se på muligheten for KG 7’er bane vest for Tonstadbanen.
Tiller IL skal vurdere å formulere en søknad om finansiering av
ekstrakostnadene for etablering av 9’er banen, samt vurdere alternativet med
7’er på Tonstadbanen som erstatning eller i tillegg til planlagt 9’er bane.
e. Byneset Golfklubb – kjøp av golfanlegget. Søknad om
investeringstilskudd og kommunal garanti er under utarbeidelse.
IF informerte om brev fra KUD med beskrivelse av mulig tilskudd til
golfanlegg.
f. Andre saker fra TK.
- Orientering om div politiske saker som er behandlet og som vil bli behandlet
i mars/april. Se eget vedlegg.
Konkl/
vedtak

a. Se sak 37/19 e.
b. Idrettsrådet støtter NTNUI Bandy sitt ønske om en evaluering av sesongen
2018/2019.
c. Se sak 33 /19.
d. Se sak 32/19.
e. Se sak 30 /19.
f. Til info.

Kl 18:00-19:00
Sak
Godkjenning av referat fra styremøte 2/19
25/19
Vedtak Referat styremøte 2/19 ble godkjent.
Sak
Regnskap IRT 2018 - til signering
26/19
Regnskapsrapport 2018 legges på dropbox før møtet.
Info om mindre korrigeringer og endringer i oppsett ifm. revisjon. KPMG sender sin
revisjonsrapport når de mottar signert regnskap
Vedtak Framlagt regnskap 2018 ble godkjent og signert av styret og daglig leder.
Sak
27/19

Forslag budsjett 2019
Revidert forslag budsjett 2019 legges på dropbox før møtet.
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Vedtak

Framlagt forslag budsjett be godkjent.

Sak
28/19

Årsberetning 2018-2019
Behandle idrettsrådet årsberetning 2018-2019

Vedtak

Framlagt årsberetning 2018-19 ble godkjent og signert av styret og daglig leder.

Sak
29/19

Årsmøte 2019
Behandle evt innkomne saker fra IL
Beslutte agenda, sakliste og sluttbehandle øvrige saksframlegg.
Status øvrige forberedelser. Status påmeldte representanter og gjester.
Alle sakspapirer skal ferdigstilles av saksansvarlig og legges på DB snarest (frist var
satt til 6. mars, men en del gjenstår ennå).
Saksansvarlige ferdigstiller saksdokumenter som evt. må bearbeides etter møtet innen
15. mars.
Komplette sakspapirer skal legges ut på vår hjemmeside senest 18. mars. Info sendes
alle idrettslag.

Vedtak

Nye saker til behandling (5 min)
Sak
Byneset Golfklubb – kjøp av golfanlegget. Søknad om investeringstilskudd.
30/19
Se henvendelse fra klubben på DB. Klubben ønsker uttalelse med støtte fra IRT og
ber om møte.
Vedtak Idrettsrådet støtter klubbens søknad om et et kommunalt investeringstilskudd på 30 %
av kjøpesum. Uttalelse sendes TK med kopi til klubben.
Idrettsrådet ber kommunen jobbe videre for å utvikle modeller for kommunalt
investeringstilskudd til alle private anlegg som kjøpes/bygges, men som ikke naturlig
kommer inn under skolemodellen (slik som haller Sjetne, Flatås m. flere).
Sak
Tillertomta - igangsetting av mulighetsstudie. Innspill prosess/arbeidsgrupper
31/19
Mulighetsstudien for Tillertomta skal igangsettes. Helge Johansen er prosjektleder,
Norconsult er innleide konsulenter og Rune Sandøy skal være prosjektansvarlig.
IF ber om innspill til prosess og organisering av arbeidsgrupper
Vedtak

Anleggsutvalget gis fullmakt til å gi innspill på prosess og organisering.

Sak
32/19
Vedtak

Tiller IL - Starrmyra KG 9’er. Økonomisk utfordring
Se henvendelse Tiller IL på DB
Idrettsrådet støtter Tiller IL sin søknad. Utgiftene som Tiller påføres er knytta til
tomtens egenskaper og har ikke noe med idrettsanlegget å gjøre. Det er av den grunn
viktig at Trondheim kommune tar ansvar for å bidra til at klubben gjøres i stand til å
ta ansvar for å bygge anlegg ved å tilby en tomt som er tilfredsstillende.

Sak
33/19

Sør-Trøndelag skøytekrets. Søknad om utvidet åpningstid Leangen Arena
Se henvendelse fra Skøytekretsen på DB.

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

Idrettsrådet viser til svar fra Trondheim kommune og aksepterer kommunens
begrunnelse om at dette dessverre ikke lar seg gjennomføre.

Sak
34/19

Føre Var Trondheim
Kompetansesenter Rus – Midt-Norge har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et
system for overvåkning av rustrender i Trondheim – Føre Var Trondheim. Ønsker å
innhente informasjon fra idretten i Trondheim, innen midten av april.
Les tidligere utgitt rapport her

Vedtak

IRT har ikke kapasitet til å utføre den jobben vi er bedt om å gjøre og mener at dette
ikke er en oppgave vi skal påta oss. Idrettsrådet støttere en slik undersøkelse og vil
bidra til å hjelpe Kompetansesenter Rus – Midt-Norge til selv å gjennomføre
spørreundersøkelsen ut mot våre klubber.

Sak
35/19

Pågående saker til behandling/vedtak
a. Sak 21/16. Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg
Se sak under – Granåsen utbygging. Ingen avklaringer om interkommunalt
samarbeid
b. Sak 77/17. Granåsen utbygging - status
Se våre uttalelser gitt i tre politiske saker (idrettsinvestering 2019, utbygging
Granåsen og sak om hoppbakken) som skal behandles i bystyret 27. mars.
Flere møter avholdt med særkretser og politikerne. Innspill sendes til
behandling av sakene i KIF-kom. Anne-Lise
c. Sak 113/18. Kompetansemidler – avd 7
Se vedtak årsmøte 2018 og utfall av spørreundersøkelse presentert på
styremøtet 13. feb. Kort drøftet med TrIK som ga innspill om at aktuelle tema
kan være kurs i bruk av sosiale medier og «Legatsøkekurs». Det kom innspill
til kursing av sponsoransvarlige i IL.
d. Sak 18/19. NTNUI ønsker møte ang anleggsbehov - planlegging
Avtalt møte 10/4 kl 1800-1900, i forkant av styremøtet.
Vi har også fått henvendelse fra ei gruppe som jobber med planer for
rehabilitering av anleggene i Dødens Dal.
e. Sak 19/19. Temakveld e-sport sammen med TRIK
Idèdugnad avtalt fredag 22. mars sammen med TrIK (Jonas, Kjell Bjarne) og
Tiller vgs. Gina deltar og Anne-Lise deltar.
a. Anleggsutvalget følger opp.
b. Anleggsutvalget følger opp mot skyttermiljøet og NFF mfl.
c. Til info. Adm jobber videre med saken og den tas opp igjen på neste styremøte.
d. Til info.
e. Til info

Vedtak

Sak
36/19

Inkludering IL
a. Status utbetaling inkludering IL hovedrunde 2019
Alt er klargjort for utbetaling, men vi venter fortsatt på tildeling av midler fra
NIF og TK. Noen få tilskudd det haster med å få utbetalt for å
iverksette/videreføre aktivitet er utbetalt fra IRT sine egne midler, totalt
259 500 kr.
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Vedtak

Sak
37/19

b. Status idrettskontakt
Mottatt søknad fra Nidaros Judo (1 stk) og Klæbu IL (3 stk) om idrettskontakt.
c. Status aktivitetsguide
Har etter nyttår vært inne i to nye familier. Undervisning på INN
(kvalifiseringssenteret for innvandrere) planlagt i mars og april. Stort
potensiale for å rekruttere flere familier der.
Vi har hatt møte med aktuell kandidat som ny aktivitetsguide som også kan
ivareta en bredere rolle ut mot samarbeidspartnere/nettverk i prosjektet.
Notat legges på dropbox før møtet.
d. Status inkluderingsseminar IRT/TRIK 8. april
Program er klart. Fokus er samarbeid om inkludering. Invitasjon legges på db
før møtet.
e. Annet - status
- Innovasjonscamp 13. - 15. mars Heimdal vgs.
- Nettverkssamling 19. mars – FK KVIK.
- NIF møte om evaluering 21. mars på Gardermoen.
a. Til info
b. Til info
c. Til info. Evt ansettelse av ny aktivitetsguide og omfang tas opp til vurdering av
leder, nestleder og adm etter innstilling fra valgkomite.
d. Til info.
e. Til info
Saker til høring og uttalelse
a. Jakobsli skole. Anbefaling KG-bane.
Foreløpig uttalelse sendt 8. mars med anbefaling av 9’er KG-bane pga. trang
tomt. Vi har bedt om mer tid for må drøfte saken med NFF Trøndelag før vi
sender endelig uttalelse.
b. Trøndelag fylkeskommune – høring kulturstrategi
Kulturstrategi for Trøndelag er ute på høring med frist 8. april.
c. Curlingklubben – økonomistatus og søknad om støtte.
Uttalelse sendt 15. feb. Rådmannens innstilling om sletting av gjeld ble
vedtatt.
d. Idrettsinvesteringsak 2019.
Uttalelse sendt 27. feb.
e. Bydelsbasseng Øst - lokalisering.
Uttalelse sendt 28. feb.
f. Driftsutfordringer idrettsområdet og løsninger - budsjett 2019.
Vi har foreløpig ikke mottatt noen endelig sak fra TK.
g. Granåsen. Overordnet plan videre utbygging.
Uttalelse sendt 27. feb.
h. Hopparena Granåsen.
Uttalelse sendt 27. feb
i. Sak 17/19. Spkl Freidig søker prosjektmidler fra KUD
Vår uttalelse med støtte til saken ble sendt 8. mars.
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Vedtak

Sak
38/19

a. Anleggsutvalg og adm drøfter saken med NFF Trøndelag, utarbeider og sender
endelig uttalelse.
b. Stein, Tryggve, Anne-Lise og adm utarbeider og sender uttalelse.
c. Saken avsluttes.
d. Saken følges opp politisk.
e. Saken avsluttes.
f. Saken avsluttes da det ikke kommer noen sak fra kommunen.
g. Saken følges opp politisk.
h. Saken følges opp politisk.
i. Saken avsluttes

Infosaker fra adm og styret
a. Fellesnemda IRT og KIR
Info fra møte avholdt 5. mars. Neste møte avholdes 30. april
b. Huseby idrettsanlegg – utbygging/rehab.
Møte med TK og svømmeidretten 26. feb om konsekvenser av stenging.
c. Kvik – planer KG-bane Ila
Møte med TK og KVIK 7. feb ang planer om fotballbane.
d. Leangen idrettspark – foreløpig plan og videre prosess regulering.
Møte med idretten 27. feb.
e. Skytekveld med kommunen 2.april
Minner om skytekvelden, håper mange kan delta her! (Svar på innkalling)
f. Ledermøtet TrIK – 27. april
Vi har 5 delegater. Anne-Lise stiller. Styret oppfordres til å stille.
(Dere som er på valg kan melde interesse uavhengig dele blir valgt for ny
periode)

Vedtak / a-e. Til info
konkl
f. Alle melder sin evt interesse til adm. Endelig repr besluttes etter årsmøtet.
Eventuelt
Sak
39/19
Vedtak

1. Møteplan 2018-19. Avklare møter/deltakelse kommende møter.
Ikke behandlet.
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Merk:
Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake
hvis det er sakspapirer dere savner.
Møteplan IRT 2018-2019

Anne-Lise Bratsberg /s/
leder Idrettsrådet i Trondheim
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