Trondheim 22. september 2020

Protokoll kretsstyremøte - nr 2 2020-2022
Tilstede:

Adm:
Gjest:

Sted:

Ståle Vaag, Siv Merethe Gederaas Belbo(sak 12, sak 13 a, b, d, sak 16 og sak
17), Anne Lene Fadnes Gregersen(sak 13 c, e, f, sak 14, sak 15, sak 16 og sak
18), Hanna Blengsli Kværnø, Rune Johnsen, Adrian Kristiansen, Mari Kvaale
Sletvold, Sara Shafigi og Torbjørn Aas
Bjørn Høgsnes(sak 13 c, e, f, sak 14, sak 15, sak 16 og sak 18)) Ivan Leraand,
Per Einar Johannessen(sak 17)og Kjell Bjarne Helland
Anne Berit Lein(sak 12 a), Leif Terje Nilsen(sak 12 a),
Harald Overrein(sak 12 a) ) og Jan Erik Granamo(sak 12 d)
18. september 2020 – Idrettens Hus – Steinkjer
19. september 2020 – Quality Hotel Grand Steinkjer

Saksliste kretsstyremøte nr. 2 2020-2022
Sak 12/2020-2022 Protokoll
Sak 13/2020-2022 Referat og orienteringssaker
Sak 14/2020-2022 Tiltaksplan 2021- «Trøndelag idrettskrets SKAL»
Sak 15/2020-2022 Bærekraftsmål
Sak 16/2020-2022 Organisering styrearbeidet
Sak 17/2020-2022 Regionalt Paraidrettssenter Trøndelag
Sak 18/2020-2022 Pensjonskostnader Statens Pensjonskasse (SPK)

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Ingen

Trøndelag idrettskrets
Ståle Vaag
Møteleder

Sak 12/2020-2022 Protokoll
Saksvedlegg
a)Protokoll KS møte nr. 1 2020-2022 datert 25. august 2020
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 13/2020-2022 Referat og orienteringssaker
a)Orientering fra Steinkjer kommune, Steinkjer idrettsråd og Sone Innherred
b)Covid 19
c)Idrettens Hederskveld 2020
d)Idrettens Testsenter inkl halvårsrapport(vedlegg a)
e)Spillemiddelsøknad 2021
f)Protokoll Trøndelag idrettskrets kretsting 2020
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:
a))Det ble gitt en orientering fra Steinkjer kommune v/ordfører Anne Berit Lein og
kultursjef Leif Terje Nilsen og fra idretten Harald Overrein(sonekoordinator
Innherred). De kunne melde om et godt samarbeid, noe som også ble bekreftet med
nylig underskrevet samarbeidstale mellom kommune og idrettsråd. Det jobbes med
gjennomgang ny kommuneplan og her vil idretten bli involvert når revisjon kulturplan
starter. De har et interkommunalt anleggsprosjekt på gang med Inderøy kommune.
Steinkjer bygger fotballhall mens Inderøy skal bygge kampsportanlegg.
Det pågår også et arbeid med revisjon av anleggsregisteret noe som vil føre til et
riktigere bilde av status anleggssituasjonen i kommunen.
Idrettsrådet i Steinkjer har spilt inn ønske om en egen idrettskonsulent i kommunen,
men kommunen svarer de ikke har økonomi til dette nå – men vil forsterke fokus på
arbeidet med idretten her ytterligere.
Harald Overrein fra soneidrettsrådet orienterte om at 43% av innbyggerne på
Innherred er medlem i idretten. Idrettslagene i sonen er i snitt 50 år gamle og med et
antall i snitt 240 medlemmer. 73 ulike idretter drives på Innherred. De har sonen jobbet
mye prosessorientert og dette har blant annet ført til at idrettsrådene i sonen har signert
en felles samarbeidsavtale. Dette som sålangt den eneste av sonene.
De jobber nå med en mulig etablering av et prosjekt «Strategiutvikling idrettsanlegg –
Innherred». Med formål, realisere flest mulig «riktige» anlegg, på rett plass, rett tid og
eventuelt i samarbeid med andre.
b)Vil bli iverksatt et fellesarbeid som heter «Scenario idretten i Trøndelag 2021-2023».
Med mål om gjennomføring i oktober måned.
c)Idrettens Hederskveld 2020 vil bli gjennomført digitalt fredag 30. oktober 2020 kl
18.00-19.30. Planene ble gjennomgått og alle 38 kommuner er orientert.
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e)Det ble gitt en orientering om prosessen. Innspillsfrist fra idrettsrådene er 23.
september 2020. Vil deretter bli sammenfattet et felles svar fra styret som innspill til den
nasjonale prosessen. Alle innspill som er mottatt vil bli lagt ved som eget vedlegg.
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 14/2020-2022 Tiltaksplan 2021 - «Trøndelag idrettskrets SKAL»
Saksvedlegg
a)«Langtidsplan 2021 - 2024 - Trønderidretten VIL»
Saksfremstilling
Viser til styresak 11/2020-2022.
Idrettens nasjonale langtidsplan har nå fått navnet «Idretten VIL», og er et 4-årig
strategidokument for norsk idrett for perioden 2019 - 2023. Med bakgrunn i dette dokumentet
er det igjen utarbeidet et plandokument som heter «Idretten SKAL» som beskriver
overordnede mål på nasjonalt plan.
Trøndelag idrettskrets(TrIK) behandlet på sitt kretsting 26. juni 2020 sin Langtidsplan 20212024 som er basert på de overordnede nasjonale styringsdokumenter.
Det utarbeides en tiltaksplan for 2021 med bakgrunn i vedtatte «Langtidsplan 2021 -2024 Trønderidretten VIL» med undertittel «Trøndelag Idrettskrets SKAL». Arbeidet med neste års
tiltaksplan gjennomføres slik:
• Styret utarbeider utkast til prioriteringer og resultatmål for 2021 på styremøtet i
september
• Administrasjonen bearbeider utkastet og legger frem revidert forslag til resultatmål for
styret
• Styret vedtar prioriteringer og resultatmål på sitt møte i november
• Administrasjonen utarbeider målrettede tiltak i forhold til styrets vedtatte
prioriteringer og resultatmål
• «Tiltaksplan 2021» skal være ferdig og fremlegges som orientering til styret på
styremøtet i desember
Det legges opp til en presentasjon og arbeid i grupper i forbindes med behandlingen av denne
saken.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Innspillene fra styret oversendes administrasjonen for videre bearbeiding

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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Sak 15/2020-2022 Bærekraftsmål 2020-2022
Saksvedlegg
a)Faktaark om Bærekraftsmål(sendt på e-post/pdf med lenker)
Saksfremstilling
I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland.
Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Bærekraftsmålene
krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land.
Det å skape felles forståelse for målene og ikke minst forpliktelser for å nå disse er pågående
arbeide i mange ulike strukturer i organisasjon og samfunn.
Det er flere av idrettens organisasjoner som har startet dette arbeidet.
Styret utfordres her til å diskutere og eventuelle bestemme hvilke av disse målene kan TrIK
kan være med å løfte i inneværende tingperiode? Det vil foreslås at man prioriteres maks 3
mål for videre arbeide.
Det vil bli tilrettelagt for gruppearbeide.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Trøndelag idrettskrets ønsker å bidra aktivt i arbeidet med Bærekraftsmålene.
Administrasjonen bes jobbe videre med de innspill som fremkom under gruppearbeidet. Dette
fremlegges for styret i neste styremøte.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 16/2020-2022 Forslag organisering styrearbeidet i utvalg, forum og grupper
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremlegg
Det nye styret tiltrådte 25. juni 2020. I det første styremøte ble det gitt en kort orientering om
styrets rolle og ansvarsoppgaver. Videre ble det vedtatt et arbeids- og delegasjonsreglement
for Trøndelag idrettskrets.
I denne saken vil man foreslå hvordan styrets arbeide kan organiseres.
Man har prøvd ulike modeller i både de tidligere idrettskretsene og i Trøndelag idrettskrets.
De ulike modellene har gitt ulike erfaringer.
Definering av innhold, mandat og forventninger har vært det som har blitt fremmet som
mangelfull der hvor ting ikke har fungert så godt.
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Vårt forslag denne gangen er basert på tidligere erfaringer.
1)Ungdomsutvalg
Dette har man hatt i ulik grad i de to idrettskretsene tidligere også, samt også i Trøndelag
idrettskrets. Erfaringene her har vært gode. Utvalget har bestått av personer under 26 år. Disse
har hatt et høyt og godt aktivitetsnivå.
En av idrettens største utfordringer er å beholde ungdommen. Dette vært en utfordring i alle
år og i tillegg så er tilbudene ungdommen nå kan velge mellom flere enn noen gang.
Vi mener derfor av flere grunner at det vil være nødvendig å videreføre dette arbeidet.
Hovedoppgavene til dette utvalget vil være å jobbe videre med tematikken hvordan rekruttere
nye, beholde og videreutvikle ungdommer i norsk idrett. I tillegg videreutvikle samarbeidet
med andre frivillige organisasjoner som også jobber med samme aldersgruppe. Temamøter,
kurs og samlinger kan være tiltak som iverksettes.
2)Ressursgruppe folkehelse
Idretten driver folkehelse hver eneste dag, men bruker sjelden dette som begrep. Vi foreslår at
man etablerer en ressursgruppe hvor noen kan være faste i gruppen, mens andre blir involvert
på ulike tema. Tema bør være innenfor de oppgaver som idrettskretsen naturlig kan være en
del av. Dette for eksempel være –hvordan bygge ned barrierer for deltagelse (for eksempel
funksjonsnedsettelse, etnisk opprinnelse, seksuell legning, økonomi, mobbing/trakassering),
skole og 60 min fysisk aktivitet pr dag, fysiske skolesekken og ernæring.
Vi foreslår her at man velger tema som man vil fokusere sterkere og at man etablerer grupper
ut ifra ønsket bakgrunn fra de involverte. Arrangere klubbmøter, krets- og idrettssonerådmøter, kobles opp mot arrangement (for eksempel Trøndelag2030) kan være tiltak
som iverksettes.
3)Særkretsforum for små- og mellomstore særkretser/regioner
Trøndelag Idrettskrets er paraplyorganisasjonen for all idrett i Trøndelag. Det er ikke mange
felles møtearenaer som er etablert her bortsett fra Idrettskretstinget, ledermøte og ved
kursinvitasjoner. TrIK har hatt dette i flere perioder. Tilbakemeldingene har vært meget
positive. De fleste som deltar her har frivillige verv og er ikke ansatt i sin særidrett. Møtene
gjennomføres på kveldstid.
Treffene har hatt som innhold å gi oppdatering på kurs som tilbys, lov og
organisasjonsarbeidet, arrangementstips, erfaringsutveksling mellom deltagere.
I fortsettelsen kunne det også være nyttig at man i tillegg til dette også utvikler betydningen
av «Trønderidretten i posisjon», kompetanse -kjennskap til idrettspolitiske tema,
påvirkningsarbeidet, planprosessarbeidet og offentlige styringsstrukturer.
4)Særkretsforum store særkretser/regioner
Det har i de to siste tingperiodene vært etablert et forum for daglig ledere(ansatte) i
særkretsene og idrettskrets.
I forrige periode ble dette videreutvikle også til å gjelde styreledere.
Hovedformålet med dette arbeidet er erfaringsutveksling, oppdatere hverandre på hva man
jobber med (inkludert utfordringer), diskutere problemstillinger som kan skyldes kryssende
interesser/arrangement mellom disse særidrettene, tidlig spesialisering, topping,
idrettspolitikk, betydning/konsekvens av «Trønderidretten i posisjon».
Det bør i tillegg etterstrebes å få til en felles arena i tillegg til det ordinære kretstinget og
ledermøte mellom de små- og mellomstore særkretser/regioner og de store
særkretser/regioner.
Styreleder møter, eventuelt stedfortreder
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5)Ressursgruppe Anlegg
I forbindelse med regionaliseringsprosessen mellom Nord- og Sør- Trøndelag idrettskrets ble
to forsterkningspunkter fremmet og hvor Anlegg var det ene.
Uten anlegg, ingen aktivitet. Vi vet at dette er en av de absolutt viktigste faktorer for å kunne
drive sin aktivitet. Dette dreier seg om både innendørs- og utendørsanlegg. I vårt fylke er det
flere idrettslag som har gjort og gjør betydelige investeringer i egne idrettsanlegg.
Investeringene som må gjøres er ofte store og kompleksiteten i prosessen «fra IDE til
VIRKELIGHET» ofte store. Kunnskap om de ulike kostnadsdrivere og ikke minst den
krevende driftsfasen er også noe som er avgjørende å få kunnskap om.
Interkommunalt samarbeide er et arbeide som er i gang, men per dato langt fra vellykket. Det
registreres likevel større velvilje mellom de styrende politiske miljø i flere kommuner.
Det jobbes også med å iverksette en pilot med det formål å etablere et regionalt
kompetansesenter for idrettsanlegg. De nye retningslinjene fra Trøndelag fylkeskommune i
forbindelse med tildeling spillemidler og ikke minst også at TrIK skal utarbeide en
anleggsplan i denne perioden synliggjør ytterligere viktigheten av dette arbeidet.
Det foreslås at dette arbeidet blir en tydeligere del av arbeidet i det nye styret.
6)Idrettsrådforum
En av de oppgavene Trøndelag idrettskrets har er å etablere idrettsråd i alle kommunene. TrIK
har 38 kommuner organisert innenfor idrettskretsens område. I alle disse 38 kommunene er
det etablert idrettsråd.
Aktivitetsnivået til disse idrettsrådene er svært forskjellig. Fra Idrettsrådet i Trondheim med 2
heltidsansatte og et meget aktivt styre til de andre 37 idrettsråd uten fast ansatte, men hvor
flere likevel har en meget god aktivitet. Idrettsrådene skal motta økonomiske støtte fra sine
respektive kommuner
Idrettsrådene er TrIK ute i alle kommunene- dvs idrettens paraplyorganisasjon i hver enkelt
kommune. Derfor er det viktig at vi bygger sterke og gode idrettsråd.
Vi har videre en pilot sonemodell som varer til 1.9. 2021. Styret tidligere orientert om denne.
Det ble gitt en statusoppdatering fra denne på kretstinget i juni 2020.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
De fremlagte forslag til organisering vedtas. Styret utpeker ansvarsområder for
styremedlemmene.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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Sak 17/2020-2022 Regionalt Paraidrettssenter Trøndelag
Saksvedlegg
a)Faktabeskrivelse
b)Budsjett
c)Sagt om Paraidrettssenteret
Saksfremlegg
Styret i Trøndelag idrettskrets(TrIK) bestemte i perioden 2018-2020 at TrIK skulle jobbe
videre med etablering av et regionalt paraidrettssenter. Dette har hatt høy prioritet i vårt
arbeide. Prosessen nå gått mye raskere ettersom anlegg og mulig finansiering ser ut å komme
på plass. Dette vil i så fall bli Norges første Paraidrettssenter.
Vi vil etablere dette som en pilot som vi har stor tro på skal gi veldig gode effekter på mange
områder (bl.a. rekruttering, kompetanse, integrering og inkludering) gjennom et mye tettere
og mer formalisert samarbeid med det offentlige, private aktører, frivilligheten og andre.
Naturlige samarbeidspartnere er:
• Idrettsforbundet
• Idrettslag, særkretser/regioner, særforbund, idrettsråd
• Trøndelag fylkeskommune
• Trondheim kommune / andre kommuner
• Olympiatoppen Midt-Norge
• NTNU
• NAV
• Stiftelser
• Andre
Paraidrettssenteret er tenkt etablert i den nye Ranheimshallen på Ranheim og skal stå ferdig
innen utgangen 2021.
Paraidrettsenteret skal være i en hall der personer med og uten funksjonsnedsettelse naturlig
omgås.
Trøndelag idrettskrets vil stå som eier og vil drifte Paraidrettssenteret.
Etter en pilotperiode på tre år håper vi at resultatene skal ha blitt så gode at Trondheim
kommune/ andre kommuner og fylkeskommunen vil bidra med fast økonomisk tilskudd slik
at det ikke er nødvendig med økonomisk bidrag utenfor.
I oppbyggingen av senteret, altså pilotperioden på tre år (1. januar 2021-31. desember 2023),
er det imidlertid behov for å søke eksternt økonomisk støtte til i hovedsak:
• Innkjøp av utstyr
• Markedsføring
• Fagressurser
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På senteret vil det være ressurser som skal ha ansvar for:
• Daglig drift, utvikling og koordinering
• Utprøving for skoleelever/ ikke-skoleelever, studenter, fagpersoner og andre
• Kompetansehevende tiltak (bl.a. kurs, seminarer, temakvelder, konferanser)
• Basistreningsgruppe på tvers av idretter
Det vil bli en mer detaljert orientering i styremøte
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 18/2020-2022 Pensjonskostnader Statens Pensjonskasse (SPK)
Saksvedlegg
a) Estimat – kostnader SPK - idrettskretser
Saksfremlegg
NIF har siden 1955 gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) hatt fritak for
arbeidsgiverandelen av pensjonspremien. NIF er nå en av 20 organisasjoner som rammes av
et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2020 om «innføring av
betaling av en forsikringsteknisk beregnet pensjonspremie for de virksomheter fra frivillig
sektor som er medlem av SPK og som ikke betaler arbeidsgiverandel i dag».
Innføring av betaling for arbeidsgiverandelen i pensjonsordningen vil få store konsekvenser
for idrettens økonomi, og NIF er den organisasjonen som rammes hardest. Det er lagt opp til
en gradvis innføring av den nye ordningen i perioden 2021 - 2023, og NIF har laget et estimat
som viser økningen i faste kostnader for idrettskretsene i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.
Etter at ordningen er fullt implementert i 2023, vil de årlige kostnadene reguleres i tråd med
den generelle utviklingen av pensjonsordningene i SPK med utgangspunkt i kostnadsnivået i
2023.
Trøndelag idrettskrets har i dag 7,5 årsverk med pensjonsordning i SPK. Den estimerte
økningen av faste kostnader for Trøndelag idrettskrets er dermed betydelig. Detaljene fremgår
av vedlagte kopi av NIFs estimat for samtlige idrettskretser.
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NIF har i brev til Kulturdepartementet og Finansdepartementet 30.04.20 som et av flere
innspill til revidert nasjonalbudsjett bedt om «fortsatt offentlig dekning av arbeidsgiverdelen i
denne ordningen.»

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret følger opp saken og tar kontakt med de trønderske stortingsrepresentantene i forkant av
behandlingen av Statsbudsjett 2021.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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