Styret i Idrettsrådet i Trondheim
TK/IF v/ Knut Kvaran
TRIK v/ May Romundstad
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 13.juni 2019

REFERAT STYREMØTE NR 6/2019
TIRSDAG 7. MAI KL 19:20 – 21.30
STED: IDRETTENS HUS
Deltakere
Styret:

Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Erlend Skårsmoen, Even Myhre, Stein
Svendsen, Martine Furnes Pettersen
Knut Kvaran, kun sak 52/19

TK:
TrIK:
Meldt forfall: Åse Jacobsen, Bård Bredesen, May Romundstad og Lene Kathrin H Mittet
Adm:
Bjørn Kilskar, Gina Thrane
Referent:
Gina Thrane
Ikke møtt:
Før møtet kl 18.00-19.15:
Møte med Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFT)
Se egen innkalling.

SAKLISTE.
Kl 19.20 – 19:50
Sak
Trondheim kommune
52/19
Saker til diskusjon/informasjon
a. Vassfjellet Vinterpark – oppgradering. Politisk sak vedr juridiske sider
kommunalt bidrag. Svar fra kommunaldepartementet er ventet ventet sept/okt.
Dette er også en problemstilling knyttet til kommunal garanti til Koteng Arena
på Lade (Tr.heims-Ørn) der fylkesmannen har lagt inn flere forutsetninger i
sin behandling av saken.
b. Status oppfølging av PIF-planen.
TK er i gang med intern organisering av arbeidet. Evaluering av måloppnåelse
gjeldende PIF-plan blir ivaretatt. Planen skal etter planen sluttbehandles
politisk i nov 2020.
c. Status konsekvensutredning Litjvatnet
Intern frist i TK for innspill var 29/4. Når dette er innarbeidet sendes saken på
høring.
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d. Annet
Nærmiljøanlegg Øst ble orientert som en krevende sak med tanke på erverv av
grunn
Vedtak

a. Til info. IRT og TK planlegger sammen et infomøte for idretten rundt disse
problemstillingene når svar fra kommunaldep er kommet.
b. Til info
c. Til info
d. Til info

Kl 19:50-21:30
Sak
Godkjenning av referat fra styremøte 5/19
53/19
Vedtak Referat styremøte 5/19 godkjent
Sak
Idrettstinget 2019
54/19
Anne-Lise repr TrIK. Diskusjon saker, se liste med kommentarer til saker fra AnneLise på DB. Det er særlig sakene som er utheva som er relevante for idrettsråd.
Vedtak Anne-Lise tar med seg innspill fra styret.
Sak
Søknad driftsstøtte og inkluderingsmidler 2020
55/19
Dialogmøte med TK avholdt iht. samarbeidsavtalen 7. mai. Drøfte spesielle momenter
i søknad 2020. Se kopi av søknad 2019 på DB. Det ble ikke avtalt noen endring i
administrative oppgaver for idrettsrådet.
Vedtak Adm utarbeider søknad om tilskudd på samme nivå som mottatt tilskudd 2019, justert
for prisstigning.
Nye innkomne saker til behandling
Sak
TV-aksjonen 2019
56/19
Vi har fått henvendelse der aksjonen ønsker vår deltakelse.
Vedtak IRT har ikke som mandat å jobbe mot internasjonale prosjekter.
Idrettsrådet støtter aksjonen, men kan ikke ta en aktiv rolle i planlegging,
organisering og gjennomføring av TV-aksjonen for 2019.
Sak
57/19

Pågående saker til behandling/vedtak
a. Sak 21/16. Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg
Se sak under – Granåsen utbygging. Ingen avklaringer om interkommunalt
samarbeid. Status – intet nytt.
b. Sak 77/17. Granåsen utbygging - status
Møte brukerutvalget avholdt 30. april, vi deltok ikke. Referat legges på DB.
Møte i referansegruppa (tidl styringsgruppa) planlagt 06.05.19 er utsatt til
27.05.19.
c. Sak 113/18. Kompetansemidler – avd 7
Klæbu IR har vedtatt å overføre sine midler til IRTs fond.
Se vedtak årsmøte 2018 og utfall av spørreundersøkelse presentert på
styremøtet 13. feb. Ingen konkrete tiltak iverksatt.
Aktuelle tema:
- Kurs i bruk av sosiale medier.
- Legatsøkekurs.
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d.

e.
f.

g.

Forslag
vedtak

Sak
58/19

Vedtak

- Sponsorkurs.
- Kurs i internkontroll/HMS.
- Kurs styreleder, kurs daglig leder.
Sak 19/19. Temakveld e-sport sammen med TRIK
Idèdugnad avholdt 22. mars sammen med TrIK (Jonas, Kjell Bjarne) og Tiller
vgs. Gina. Avholdes 28. mai, kollisjon med hallfordelingsmøtet.
Sak. 40/19/c. Sportmix for folkehelsa – politisk forslag.
Vår uttalelse til sak i KIF-kom 7. mai ble sendt 6. mai.
Sak 44/19. Strategisamling 23. mai (*)
Beslutte gruppeinndeling og avklare forberedelser til møtet.
- beslutte utvalg
- handlingsplan
- økonomiske virkemidler
- oppfølging av idrettstinget 2019
- annet?
*Diskutere dato på nytt da tidspunkt ikke passer for leder og flere andre.
Sak 46/19/c. Bruksavtale KG-bane Trondheims-Ørn –TK.
Info fra møte avholdt med NFF og TK 6. mai. Drøfting og uttalelse.

a. Anleggsutvalget følger opp.
b. Anleggsutvalget følger opp.
c. Adm jobber videre med konkrete tiltak.
Alle midlene inkl opptjente renter videreføres på fastrentekonto i SMN1 med
binding ett år til. Midler som benyttes høst 2019 / vår 2020 forskutteres fra
driftskonto. Midler fra Klæbu settes også på fastrentekonto når de kommer inn.
d. Til info
e. Til info
f. Flyttes til 22. mai
g. Til info
Inkludering IL
a. Status utbetaling inkludering IL hovedrunde 2019
Alle tilskudd utbetalt IL iht vedtak på styremøte 2/19, med unntak av støtte
Trondheim Amerikanske Fotballklubb der vi avventer status på iverksetting av
tiltaket.
b. Søknad øk.støtte deltakelse «RBK etter skoletid». Diskusjon og beslutning.
c. Status idrettskontakt
d. Status aktivitetsguide
e. Annet
a.
b.
c.
d.
e.

Til info
Gis ikke støtte. Kun tiltak som understøtter lagenes primæraktiviteter støttes.
Til info.
Til info.
Ber om at TrIK tar stikkprøver på revisjon inkluderingsmidler.
Utlysning restmidler iverksettes før sommeren.
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Sak
59/19

Vedtak

Saker til høring og uttalelse
a. Tiller vgs – igangsatt regulering
Frist 20. mai.
b. Nidarvoll-Sunnlad skole og idrettshall, detaljregulering
Frist 15. juni.
c. Kongens gt. Plan oppgradering i Miljøpakken
Frist 6. mai for tilbakemelding på dialogmøte, hvor to ulike forslag til
plassering av stasjoner for metrobuss ble presentert. Alt. 1 etter krysset øst for
Ila-parken. Sideholdeplasser vis-a-vis hverandre. Alt. 2 østgående i enden av
Ila-parken og vestgående på samme sted som i alt. 1.
Følgende uttalelse ble sendt 6. mai: «Holdeplass for metrobussen bør av
hensyn til idrettsanleggene på Skansen og Øya ligge så langt vest ved Skansen
som mulig.»
d. Valentinlyst. Varsel oppstart planarbeid
Frist var 24. april. Uttalelse ble ikke sendt.
a.
b.
c.
d.

Anleggsutvalget og adm utarbeider og sender uttalelse.
Anleggsutvalget og adm utarbeider og sender uttalelse.
Til info.
Til info.

Sak
60/19

Infosaker fra adm og styret
a. Fellesnemda IRT og KIR
Info fra møte avholdt 30. april. Neste møte avholdes etter ferien.
b. Ledermøtet TrIK 27. april. Anne-Lise og Stein
c. Planprogram samlet campus i Trondheim – fastsatt. Våre endringsønsker ble
ikke innarbeidet.
Vedtak /
a. Til info.
konkl
b. Til info.
c. Til info.
Eventuelt
Sak
61/19
Vedtak

1. Møteplan IRT 2019-2020
Fastsette dato for div kommende møter.
1. Møteplan oppdateres i DB og styret innkalles i Outlook til alle fellesmøter
der styret bør delta.

Merk:
Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake
hvis det er sakspapirer dere savner.
Møteplan IRT 2019-2020

Anne-Lise Bratsberg /s/
leder Idrettsrådet i Trondheim
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