Trondheim 14. juni 2021

Protokoll kretsstyremøte - nr 12 2020-2022
Tilstede:

Ståle Vaag, Siv Merethe Gederaas Belbo, Hanna Blengsli Kværnø, Rune
Johnsen, Mari Kvaale Sletvold, Torbjørn Aas, Sara Shafigi, Anne Lene Fadnes
Gregersen og Adrian Kristiansen

Gjester:
Adm:

Ole Jørstad(Idrettsstyret)
Robert Olsvik(sak 58), Ivan Leraand, Bjørn Høgsnes og Kjell Bjarne
Helland
11. juni 2021
Teams

Dato:
Sted:

Saksliste kretsstyremøte nr. 12 2020-2022
Sak 55/2020-2022
Sak 56/2020-2022
Sak 57/2020-2022
Sak 58/2020-2022

Protokoller
Referat og orienteringssaker
Regnskap 1. kvartal 2021
Samordnet rapportering 2020

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Ny referat og orienteringssak 56/2020-2022 k)Styremøte oktober 2021.

Trøndelag idrettskrets
Ståle Vaag
Møteleder
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Sak 55/2020-2022 Protokoller
Saksvedlegg
a)Protokoll KS møte nr. 9 2020-2022 datert 23. mars 2021
b)Protokoll ekstraordinært KS møte – møte nr. 10 2020-2022 datert 26. april 2021
c)Protokoll KS møte nr. 11 2020-2022 datert 21. mai 2021

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 56/2020-2022 Referat og orienteringssaker
a) Covid 19
b) Informasjon fra styreleder og nestleder
c)Refleksjoner fra idrettstinget 2021
d)Nyansettelse TrIK
e)Norsk Idretts Politisk Arena(NIPA)
f)Prosess gjenåpning av idretten i Trøndelag
g)Status prosess Ungdomsidretten i Trøndelag
h)Status mulig ny Idretts politisk erklæring(Trøndelag fylkeskommune og TrIK)
i)Fordeling av spillemidler 2021 - følgebrev(vedlegg)
j)Rapport 1.kvartal 2021 Idrettens testsenter (vedlegg)
k)Statusrapport Tiltaksplan 2021(vedlegg)
l)Idrettens Hederskveld 2021
m)Styremøte 27. og 28. august 2021
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:
a)Det ble gitt en orientering rundt situasjonen og de tiltak som er gjort fra
myndigheter(sentrale og lokale), NIF/Særidretter. Informasjon oppdateres kontinuerlig på
TrIK sin hjemmeside. Det gjennomføres fortsatt ukentlig beredskapsmøter med særkretser
med ansatte hver mandag. De nasjonale retningslinjer endres nå til trinn 3 fra 17. juni
2021. Dette gir nå mulighet til ytterligere lettelser, men vi har flere kommuner i Trøndelag
som vil ha strengere retningslinjer enn dette.
b)Styreleder deltar i de ukentlige beredskapsmøter med særkretser/regioner,
kretsledermøte, regelmessig kontakt adm i TrIK og deltatt på Idrettstinget.
Nestleder deltar i ukentlige beredskapsmøter særkretser/regioner og deltatt på
Idrettstinget.
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c)Gode refleksjoner og erfaringer fra deltagelse på Idrettstinget. Erfaringer tas med i det
ekstraordinære tinget i oktober 2021.
d) Gina Thrane er ny ansatt i Trøndelag idrettskrets og starter 1. september 2021.
e)Nasjonal Idrettspolitisk Arena(NIPA) arrangeres 2.- 4. september 2021 på Brekstad. I
tillegg vi NIPA365(digital) arrangeres gjennom hele året på de store dagsaktuelle nasjonale
saker.
f)Notat for overordnet planer gjenåpning av idretten i Trøndelag oversendt til Trøndelag
fylkeskommune for vedlegg til behandling i fylkestinget i juni 2021.
g)Vil bli en del av det som er kommentert i f)
h)Bjørn Høgsnes deltar i arbeidsgruppe nedsatt fra Trøndelag fylkeskommune for
utarbeidelse av eventuelle «Idretts politisk erklæring». Det ønskes at denne skal være en
sak til diskusjon på idrettskretstinget til TrIK i 2022.
j)Det ble gitt en orientering fra Bjørn Høgsnes. Senterets aktivitet sterkt berørt av de
retningslinjer som har gjeldt i forbindelse med covid 19. Det jobbes nå med å sjekke ut
mulige dekninger i stimulerings- og kompensasjonspakke 4. Det kartlegges også nå
muligheter for mulig etablering av nytt prosjekt sammen med Nord Universitet. Det ble
også informert om vil bli behov for oppgradering/utskifting av utstyr i senteret.
k)Statusrapport 2021 viser at vi har kontroll på de fleste av våre leveranser. Der vi har
avvik skyldes dette restriksjoner i forbindelse med covid 19.
l)Idrettens Hederskveld arrangeres 5. november 2021.
m)Neste styremøte er 27. og 28. august 2021. Dette gjennomføres i Åfjord. Det sjekkes
videre opp om at administrasjonen i TrIK vil delta på dette møte.
k)Styremøte i oktober 2021 kan bli lagt til Steinkjer i forbindelse med Møteplassen(23.
oktober). Her jobbes det også med felles styremøte sammen med Norges
Musikkorpsforbund Trøndelag.
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 57/2020-2022 Regnskap 1. kvartal 2021
Saksvedlegg
a) Resultatrapport m/merknader
b) Balanserapport
Saksfremstilling
Denne saken ble utsatt fra siste styremøte.
Resultatregnskap og balanserapport med budsjettsammenligning pr.31.03.21 er vedlagt
innkallingen. Rapporten vil bli gjennomgått på møtet.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremlagte regnskapsrapport for 1.kvartal 2021 tas til etterretning.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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Sak 58/2020-2022 Samordnet rapportering 2020
Saksvedlegg
a) Pressemelding
Saksfremstilling
Fristen for samordnet rapportering for alle idrettslagene var 30. april 2021.
Perioden frem til 1. juni har TrIK brukt til å kvalitetssikre flere av de registrerte tallene samt
også pushet de IL som ikke hadde registrert.
Med bakgrunn i den spesielle situasjonen idretten har vært i siden mars 2020 så har vi vært spent
på hvordan dette har påvirket idretten.
Noen av resultatene var som forventet, mens andre mer overraskende.
Det vil bli gitt en gjennomgang av resultatene i styremøte.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret tok orientering til etterretning

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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