Styret i Idrettsrådet i Trondheim
TK/IF v/ Knut Kvaran
STIK v/ Terje Roel
Kopi:
TK/rådmannen v/Ola B Rise
TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge
Grenne og Cathrine Jystad
Trondheim bydrift v/ Odd Arne Nilsen
STIK v/ Kjell Bjarne Helland
Trondheim 19. aug 2016

REFERAT STYREMØTE NR 8/2016
ONSDAG 17. AUGUST KL 19.00-22.00
STED: Nye Idrettens hus, Ingvald Ystgaards veg 3a
Deltakere
Styret:

Anne-Lise Bratsberg, Are Vinsnes, Hans Christian Andersen, Tryggve Duun,
Even Myhre og Stein Svendsen.
STIK:
Terje Roel
TK:
Knut Kvaran
Meldt forfall: Vilde Aas og Johanne Storler
Ikke møtt:
Adm:
Bjørn Kilskar og Gina Thrane
Referent:
Gina Thrane

SAKSLISTE
Sak 58/16

Godkjenning av referat fra styremøte 7/16.

Vedtak

Referat fra styremøte møte 7/16 godkjent.

Sak 59/16

Kommunale saker - drøfting og info
(Evt bakgrunnsdokumenter for den enkelte sak ligger på dropbox.)
a. Åsveihallen – vannskade
Status skaderapport og konsekvenser for bruk av hallen høsten 2016:
Videre undersøkelser av vanninnhold i isoporsjiktet under
betonggulvet viser at man må rive opp hele sportsdekket og tørke
opp under hele betongkonstruksjonen.
Medfører at hallen mest sannsynlig er steng til påske. Idrettsrådet
ber IF undersøke muligheten for forlenget oppvarming av
plasthallen/utsattt riving av A/C.
b. Nidarø-saken
Status
16. sept er riving av kjøkken planlagt, 16. okt finriving av resten.
Man vil i perioden prioritere friidretten ved Dalgård idrettspark. Det
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bør sendes ut et forvarsel til berørte klubber ift. bruken av anlegget
for sommeren 2017.
Andre saker IF informerte om:
Friidrett må prioriteres på Dalgård i aktuell periode for AquaNor
messa i 2017. Fotballens terminliste må tilpasses friidrett sitt behov i
denne perioden, jf. møtet med friidrettskretsen i juni (vedlagt
møtereferat).
Orientering om framlagt sak 206/16 Økonomiske konsekvenser av
reguleringsplan Flatåshallen Saken ble framlagt til formannskapets
møte 9. august, men ble utsatt. Neste møte i formannskapet er 30.8.
Bygningsrådet 9.8 147/16 Detaljregulering av gnr/bnr 194/529 og
del av gnr/bnr 194/374, Flatåsen idrettshall, offentlig ettersyn
Byutviklingskomiteen behandlet 11.8 48/16 Vintervasskleiva,
søknad om dispensasjon, rekkefølgekrav, saken skal igjen behandles
i Bystyret 25.8. Det ser ut som om det kan blir politisk flertall for
GVs dispensasjonssøknad, men foreløpig er det uavklart om
kommunen må realisere pålegget om å bygge den vedtatte gang- og
sykkelstien.
Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag for 2017, 21. september
Rådmannen har sendt fra seg sak om ”Rehabilitering av Huseby
idrettsanlegg, med hovedfokus på bassenget”. Saken kommer
sannsynligvis opp til politisk behandling i formannskapet 30. august.
IR (adm) og IF må videreutvikle samarbeidsavtalen slik at vi får lagt
den fram til politisk behandling.
Rådmannen arbeider nå med å utarbeide ”avtale om finansiering og
drift av idrettshall”.
o Formålet med en slik avtale er å regulere forholdet mellom
partene hva angår bygging og drift av idrettshall. ”Partene
inngår avtalen med den hensikt å virkeliggjøre en hall som
skal fungere både for idrettslagets behov og for behovet til
byens innbyggere, øvrig idrettslig aktivitet og særlige behov
hos skoler, barnehager og annen aktivitet i regi av
Trondheim kommune. Partene er enige om at idrettslagets
bidrag til bygging, finansiering og drift av hallen skal gi
idrettslaget bedre tilgang til hallen enn om hallen var bygget
i kommunal regi. På den annen side erkjenner også partene at
kommunens bidrag tilsvarende må gi kommunen rettigheter
til bruk av hallen til aktivitet i egen regi og halltid til
fordeling på øvrig idrett. Formålet med avtalen er derfor
også å sikre en balanse mellom plikter og rettigheter mellom
partene.”
o Rådmannen ønsker å ha en dialog med IR om denne avtalen
og vil invitere IRs adm/ledelse til et møte om avtalen.
Rådmannen ønsker at IR styrebehandler forslaget til avtale i
møtet 7. september – før den legges fram for bystyret i
oktober. Saken har hastverk da TK må få på plass en avtale
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med Sjetne IL, som gjør at man kan synkronisere arbeidet
med en hall med skoleutbyggingen.
o En slik standardavtale vil være rådmannens svar på den
politiske bestillingen i sak 147/16 Samspill mellom
Trondheim kommune og idrettslag ved bygging og
finansiering av idrettshaller (Behandlet av formannskapet 7.
juni): ”Det settes i gang arbeid med å videreutvikle og
forbedre modeller for bygging og drift av både
idrettslagseide og kommunale idrettshaller, slik at en
opprettholder og nyttiggjør seg det engasjementet og den
dugnadsånden som er i idrettslagene. Utviklingen av slike
modeller skal skje i samråd med idretten og idrettsrådet, og
både idrettens og kommunens langsiktige interesser skal
ivaretas.”
c. Rådmannen vil senere i en egen sak svare ut bestillingen i samme sak,
147/16, som fokuserer på drift.

Andre kommunale prosjekter/saker/høringer (til info og oppfølging):
d. Overvik – områderegulering
Vår uttalelsene ble sendt 4. juli.
e. Vikåsen vanntunnel med adkomst – detaljregulering
Vår uttalelsene ble sendt 27. juni.
f. Del av Nidarø – detaljregulering
Vår uttalelsene ble sendt 9. august.
g. Jakobsli skole – planprogram og igangsatt planarbeid
Vår uttalelsene ble sendt 4. juli.
h. Lade idrettsanlegg – detaljregulering
Vår uttalelsene ble sendt 4. august.
i. Flatåsen idrettshall – detaljregulering. Høring. Frist 24. sept.
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
i. Adm og Anne-Lise utarbeider forslag høringsuttalelse.
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Sak 60/16

Vedtak
Sak 61/16
Vedtak
Sak 62/16
Vedtak

Sak 6316

Vedtak

Sak 64/16
Vedtak

Inkludering IL
Tildeling runde 1 iht. vedtak styremøte 6/16 ble utbetalt 7. juli. Overlapping
mellom Frøydis og Gina er avtalt 24/8 kl 15-17.
Til info
Regnskapsrapport pr 31. juli
Adm har framlagt rapport med kommentarer. Kort gjennomgang.
Regnskapsrapport pr 31.07.16 godkjennes.
Idrettsstipend 2016.
Status innkomne søknader. Beslutte plan søknadsbehandling.
Frist for vurdering av kandidater 04. sept. Hvert styremedlem sender adm.
navnet på to jenter og to gutter, som sammenfatter og sender styret før neste
styremøte.
Styremøtebehandles 07.sept.
Nidarø/Spektrum - saken
Anne-Lise informerer vårt leserinnlegg mm i sommer. Videre oppfølging og
aksjon fra vår side?
Møte med Innebandy ved Anne-Lise.
Eierskapsmelding sendes ordfører
Uttalelse til STIK
Uglahallen. Byåsen IL ønsker uttalelse fra oss

Sak 65/16

Vi gir en uttalelse tilsvarende den Flatås Il har fått vedrørende deres
hallplaner
PRIOR. Igangsetting

Vedtak

Nytt forslag for tildeling gjennomgås ved neste styremøte.

Sak 66/16

Saker under behandling – status
a. Sak 85/14. Internkontrollsystem IRT.
b. Sak 21/16 – Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg
Trondheimsregionen. Status Anne-Lise.
c. Sak 41/16/e. Aktivitetstilskudd og driftstilskudd
Innhenting av ulike løsninger i andre store kommunen er foreløpig
ikke iverksatt.
d. Sak 44/16. Granåsen utbyggingsplan – «bredde og andre
idretter»
Neste møte i brukergruppa avholdes 25. aug kl 15.45-17.45, møte
brukerutvalget 31. aug og fellesmøte alle grupper 6. sept.
e. 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.
Status fra Anne-Lise og Tryggve
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f. Sak 51/16/a. Garderobeleie Dalgård
Saksframlegg Hans Christian og adm.
g. Sak 51/16/b. Kommunal støtte kjøp av utstyr private anlegg og
anmodning om omdisponering av noe midler til drift.
Ny behandling av saken etter innspill fra styret før sommeren.
h. Sak 53/16. Samarbeidsavtale IRT-TK
i. Sak 54/16. LAM 2016
Adm legger fram justert forslag ramme og fordelingsmetode som
skal styrke tildelingen til særidrettsklubber.
j. Kommunal arrangementsstøtte 2. halvår 2016:
Adm har framlagt anbefaling til uttalelse.
k. Sak 57/16/3
Planlagt møte med cricketforbundet er purret, men har ikke fått
kontakt/respons.
Vedtak

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
Sak 67/16

Saken følges opp av Anne-Lise og adm.
Til info
Adm følger opp saken.
Til info.
Til info
IRT er av den formening at leie av garderober i kommunale
idrettsanlegg bør kunne sammenlignes med annen fri bruk av
kommunale anlegg/fasiliteter. Gratis leie av idrettsanlegg bør også
innebære anleggets garderober, uavhengig av hvem som drifter
anlegget og hvorvidt idretten utøves i friluft eller i direkte
forbindelse med anlegget.
IRT støtter ikke en omdisponering av midler som er tiltenkt støtte
direkte til klubbene. Evt. restmidler anbefales omdisponert til
styrking av arrangementsstøtten, slik at alle midlene tilfaller
klubbene direkte. Adm. sender uttalelse.
Arbeidet fortsettes
Framlagt forslag følges og adm iverksetter arbeid med fordeling av
midlene. Ny behandling i neste styremøte.
Framlagt forslag innstilling besluttes. Adm sender uttalelse.
Adm følger opp saken.

Nytt fra administrasjonen (referatsaker)
a. IR. Div møter vi har deltatt på – kort info hvis behov.
Det er avholdt flere møter i forbindelse med arbeid med
høringsuttalelser Nidarø, Jakobsli/Overvik og Lade.
b. STIK. Høring ny klubb:
Nidaros Petanque klubb – vi har anbefalt opptak
c. STIK. Opptak ny klubb:
Kl 16010562 – Nidaros Ishockeyklubb junior Elite
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d. Folkehelseuka 12. - 18. september
Se sak på vår hjemmeside. Oppfordring til å delta er sendt alle
klubber.
e. Trondheim Pride – debatt «Skeive i idretten» og parade
Debatt 13. sept og parade 17. sept. Se sak på vår hjemmeside.
STIK sender ut info og oppfordring til klubber og IL i
Trondheimsregionen.
Vedtak /
konklusjon

Sak 68/16
Forslag
vedtak

a. Til info.
b. Info tas til etterretning.
c. Info tas til etterretning
d. Til info
Eventuelt

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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