Styret i Idrettsrådet i Trondheim
TK/IF v/ Knut Kvaran
STIK v/ Terje Roel
Kopi:
TK/rådmannen v/Ola B Rise
TK/IF v/ Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge Grenne, Rune
Sandøy og Cathrine Jystad
Trondheim bydrift v/ Odd Arne Nilsen
STIK v/ Kjell Bjarne Helland
Trondheim 21.juni 2016

REFERAT STYREMØTE NR 7/2016
TORSDAG 16.JUNI KL 18.00-21.00
STED: NYE Idrettens hus, Ingvald Ystgaard vei 3A
Deltakere
Styret:

Anne-Lise Bratsberg, Vilde Aas, Are Vinsnes, Even Myhre, Hans Christian
Andersen og Johanne Storler.
STIK:
Terje Roel
TK:
Knut Kvaran (kun sak 51/16)
Meldt forfall: Trygve Duun og Stein Svendsen
Ikke møtt:
Adm:
Bjørn Kilskar og Frøydis Kvithyll Eriksen (kun sak 52/16)
Referent:
Bjørn Kilskar

SAKSLISTE
Sak 50/16

Godkjenning av referat fra styremøte 6/16 og strategisamling 10. mai

Vedtak

Referatene fra styremøte møte 6/16 og strategisamling 10. mai ble godkjent
uten endringer.

Sak 51/16

Kommunale saker - drøfting og info
(Evt bakgrunnsdokumenter for den enkelte sak ligger på dropbox.)
a. Garderobeleie Dalgård
Byåsen IL har bedt om fritak for leie av garderober på Dalgård. Sak
sendt både IF og idrettsrådet. TK har avslått saken. Info og diskusjon.
b. Kommunal støtte kjøp av utstyr private anlegg og anmodning om
omdisponering av noe midler til drift.
IF’ innstilling om tildeling av støtte til private anlegg kommer 17.
juni. IF ønsker å omdisponere ca. 270 000 kr fra kommunalt tilskudd
til kjøp av utstyr i private anlegg til kjøp av utsyr til kommunale
anlegg. Info og begrunnelse ble gitt og IF ber om uttalelse fra IRT.
c. Andre saker IF informerte om:
-Innkjøp av maskiner til innsamling/resirkulering av granulat på
kunstgressbaner er utsatt og skal utredes nærmere.
- Kunstgress-seminar i regi av Idrett, park og bad arrangeres i
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Trondheim 18.-19. okt.
- Hall Flatås IL. Sak i formannskapet planlagt til 9. aug.
- Lade idrettsanlegg – rekkefølgekostnader. Sak i formannskapet
planlagt til 28. juni.
- PIF-plan. Ny sak planlagt i formannskapet før sommeren.
- Samarbeidsavtale TK – IR. På bakgrunn av innspill fra ordfører må
vi ta en ny runde for å justere forslaget.
Andre kommunale prosjekter/saker/høringer (til info og oppfølging):
d. Overvik – områderegulering.
Frist 25. juni. (Etterskrift: Vi har fått utsatt frist til 4. juli. Saken
drøftes sammen med sak 51/16/f – Jakobsli skole i møte 30. juni med
klubber/kretser).
e. Vikåsen vanntunnel med adkomst – detaljregulering
Frist 25. juni
f. Del av Nidarø – detaljregulering
Frist 16. juli. Møte avholdt med klubber/kretser 14. juni.
g. Jakobsli skole – planprogram og igangsatt planarbeid
Frist 18. juli. Møte avholdes med klubber/fotballkrets 30. juni.
h. Lade idrettsanlegg – detaljregulering. Høring.
Frist 23. juli. Møte med klubber og kretser avholdes 21. juni.
Oversikt planlagte politiske saker kan sees her:
https://www.trondheim.kommune.no/politiskesaker/
Politiske saker, protokoller og vedtak kan sees her:
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Reguleringssaker og saker til offentlig ettersyn kan sees her:
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117713378/Kunngjoringer-og-innsyn

Vedtak

Generelt: Til info
a. Hans-Christian og adm lager forslag til innstilling på kort og lang sikt.
Sak på styremøtet 17. aug. Are bistår ved. evt. Skypemøte.
b. Saken epost-behandles i styret. Innspill sendes adm som utarbeider forslag
til uttalelse fordeling og vår innstilling ved omfordeling av midler til drift.
d-h: Anne-Lise og adm gir uttalelse i sakene.

Sak 52/16

Inkludering IL – søknadsbehandling runde 1 - 2016
Forslag fordeling ble framlagt og drøftet i møtet.
Iverksetting av neste søknadsrunde.
Forslag tildeling med noen justeringer ble besluttes. Frøydis utarbeider
tildelingsbrev og adm iverksetter utbetaling snarest.

Vedtak

Sak 53/16

Søknadsfrist neste runde utsettes til 1. okt.
Revidert avtale TK – IRT
Behandle framlagt forslag utarbeidet i samarbeid med IF.
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Vedtak

Saken ble utsatt grunnet behov for justering av avtalen, jf. info fra IF i sak
51/16/c.
Nytt arbeidsmøte med IF for justering av avtaleteksten avtales lagt over
sommeren.

Sak 54/16

LAM 2016 – drøfte fordeling og beslutte ramme
Vi har mottatt tildelingsbrev fra NIF/KUD med gledelig økning på 750 000
fra 2015. Drøfte nytt pkt. i tildelingsbrevet vedr bruk av midler til
inkludering – beslutte endelige kriterier og rammer. Stein/Are og adm hadde
lagt fram forslag til beslutning. Adm hadde også lagt fram forslag til
fordeling av rammen på de ulike poster som ble gjennomgått/drøfet.
Kriterier:
Med utgangspunkt i at tildelingsordningen for LAM ikke bør gjøres tyngre
enn i dag ble følgende besluttet vedr tildelingskriterier:
 Det innføres ikke en komponent i tildelingen som gir ekstra støtte til
spesielle tiltak for barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert
idrett.
 Vi presiserer overfor LAM-mottakerne at det er åpnet for å benytte LAMmidler til slike formål.
 Presentasjonen for årsmøtet endres og endringen gjennomgås på neste
årsmøte.
 Det legges ut en artikkel på hjemmesidene våre som beskriver endringen
og vår holdning til saken.

Vedtak

Ramm /fordeling:
Adm legger fram justert forslag ramme og fordelingsmetode som skal styrke
tildelingen til særidrettsklubber på styremøte 17. aug.
Saker under behandling – status (info)
Sak 55/16
a. Sak 85/14. Internkontrollsystem IRT.
b. Sak 21/16 – Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg
Trondheimsregionen. Status Anne-Lise.
c. Hallfordeling 2016/17
HF-møtet ble avholdt 31.mai. Anne-Lise/Bjørn/Johanne
d. Sak 32/16. Stortingsmelding friluftsliv
Status videre oppfølging. Anne-Lise
e. Sak 35/16. Kunstisfordeling 2016/17
Info fra møte med endelig fordeling 14. juni. Anne-Lise/Bjørn/Stein
f. Sak 41/16/e. Aktivitetstilskudd og driftstilskudd
Innhenting av ulike løsninger i andre store kommunen er foreløpig
ikke iverksatt.
g. Sak 41/16/f. Spillemiddelseminar
Vellykket seminar avholdt 1.juni med ca 20 deltakere. Johanne
h. Sak 41/16/k. Granåsen Gård – detaljregulering
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Vi gav vår uttalelse 13.mai
i. Sak 41/16/l. Saupstadringen 87. Huseby ungdomsskole og
Saupstad/Kolstad barneskole – detaljregulering
Vi gav vår uttalelse 23.mai
j. Sak 44/16. Granåsen utbyggingsplan – «bredde og andre idretter»
Vi har gitt vårt innspill til mandat og sammensetning av gruppa vi
skal lede i dette arbeidet. Info fra møte i brukerutvalg 16.juni . Bjørn
Kick-off møte 22.juni kl 1600-2000. Anne-Lise deltar fra oss.
k. Sak 45/16 Klæbu – Trondheim.
Det avtales møte med Klæbu IR over sommeren for å drøfte saken.
Begge IR må formelt nedlegges og nytt felles IR må opprettes. AnneLise og Tryggve
Vedtak

Sak 56/16

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

Saken følges opp av Anne-Lise og adm.
Til info
Til info
Til info
Til info
Adm følger opp saken over sommeren.
Til info.
Til info
Til info
Til info
Anne-Lise og Tryggve følger opp saken og inviterer til møte med
Klæbu IR over sommeren.

Nytt fra administrasjonen (referatsaker)
a. IR. Div møter vi har deltatt på – kort info hvis behov.
21.05 Åpning Lade KG stor bane (ALB), 21.05 NHF regionsting
(ALB), 24.06 NIF inkludering skype (Frøydis, Bjørn, Are), 26.05 IF
vedr samarbeidsavtale (Bjørn, ALB), 31.05 HF-møtet (Johanne, Bjørn
ALB), 01.06 Spillemiddelseminar (Johanne), 10.06 IF vedr PRIORliste (Bjørn), 10.06 Mulighetsstudie Leangen (Bjørn, ALB), 14.06
Kunstisfordeling (Bjørn, ALB, Stein?), 15.06 TK og Sjetne IL vedr
hallbygging (Bjørn, ALB), 16.06 Granåsen utbygging brukerutvalg
(Bjørn), (Fyll inn flere Anne-Lise)
b. STIK. Nye klubber NIF
Kl 1601 0560. Heimdal Taekwondo klubb
Kl 1601 0561. Tempe Cricket Klubb

Vedtak/
konklusjon
Sak 57/16

a. Til info.
b. Info tas til etterretning.
Eventuelt - møteplan
1. Møte med Ungdommens bystyre
2. Møte med RBK og fotballkrets
3. Møte med cricketforbundet.
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Det har vært planlagt møte med oss og TK ifm. at gen.sekrertær i
cricketforbundet skulle besøke klubbene i Trondheim før sommeren.
Vedtak

1. Ungdommens bystyre inviteres til møte i forkant av styremøtet 5. okt.
2. Fotballkretsen inviteres til møte i forkant av styremøtet 7. sept. Adm og
Anne- Lise avtaler et separat møte med RBK.
3. Adm etterlyser planlagt møte.

Merk: Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer sendes styret på e-post / 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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daglig leder
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