Trondheim 29. oktober 2020

Protokoll kretsstyremøte - nr 4 2020-2022
Tilstede:

Adm:
Gjest:

Sted:

Ståle Vaag, Siv Merethe Gederaas Belbo, Anne Lene Fadnes
Gregersen(teams), Hanna Blengsli Kværnø, Rune Johnsen, Adrian Kristiansen,
Mari Kvaale Sletvold, Sara Shafigi og Torbjørn Aas
Bjørn Høgsnes(sak 21 i og sak 22), Ivan Leraand og Kjell Bjarne Helland
Morten Eliassen – prosjektleder NM veka 2021 vinter(sak 21 j), Stian
Brekkvassmo(sak 21 a), Knut Berger(sak 21 a), Morten Staldvik
Wallervand(sak 21 a), Birgit Johansen(sak 21 a) og Geir Staldvik(sak 21 a)
23. oktober 2020 – Namsskogan familiepark hotell
24. oktober 2020 – Namsskogan familiepark hotell

Saksliste kretsstyremøte nr. 2 2020-2022
Sak 20/2020-2022 Protokoller
Sak 21/2020-2022 Referat og orienteringssaker
Sak 22/2020-2022 Regnskapsrapport 3. kvartal 2020
Sak 23/2020-2022 Bærekraftsmål 2020-2024
Sak 24/2020-2022 Søknad fylkestilskudd 2021
Sak 25/2020-2022 Anleggspolitisk langtidsplan 2021-2024

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Nye referat og orienteringssaker: 21 j)Orientering NM veka 2021 vinter og 21 k)Fordeling
oppgaver i styret

Trøndelag idrettskrets
Ståle Vaag
Møteleder

Sak 20/2020-2022 Protokoller
Saksvedlegg
a)Protokoll KS møte nr. 2 2020-2022 datert 22. september 2020
b)Protokoll ekstraordinært KS – møte nr 3 2020-2022 datert 8. oktober 2020

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 21/2020-2022 Referat og orienteringssaker
a)Orientering fra Namsskogan kommune og Idrettsrådet i Namsskogan
b)Covid 19
c)Idrettens Hederskveld 2020
d)Informasjon fra styreleder
e)Scenarioarbeid 2021-2023
f)Vedtak fra idrettskretstinget 2020
g)Henvendelse fra NHF region Nord ang avtaleforhold
h)Søknad kompensjonsordningen del 2
i)LAM fordeling 2020
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:
a))Det ble gitt en orientering fra Namsskogan kommune v/ordfører Stian Brekkvassmo
og kultursjef Odd Bakken og fra idretten møtte Knut Berger(Trones IL), Morten
Staldvik Wallervand(Skorovas IL), Birgit Johansen og Geir Staldvik(Elva/Namsskogan
IL)
De kunne melde om et godt samarbeid, men små økonomiske ressurser. Stor grad av
dugnadsarbeide. Det er 3 idrettslag i kommunen og det gis et allsidig tilbud.
Kommunen hadde innført gratis halleie fra år 2000 for barn og unge og dette har de
fortsatt. Dette trolig blant de som hatt dette lengst i Trøndelag.
Det er 2 svømmehaller i kommunen. Man ser økt aktivitet spesielt i turn. En ny idrett
som er kommet er Kiting og her øker også medlemsmassen.
Elva/Namsskogan IL har planer om å bygge nytt klubbhus. Dette skal også inneholde
anlegg for bueskyting. Idretten bidrar også mye for hytte- og fritidshus beboere med
tanke etablering og kjøring av løypenett.
b)Statusmøte med flere av særkretsene/regionene hver mandag morgen. Her meldes
status i sin idrett samt deler erfaringer/kompetanse. Kompensasjonsordning del 3
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startet og går frem til 31.12.2020. Det er avsatt 1 mrd i denne tiltakspakken. TrIK har
kontinuerlig oppdatering av covid 19 tiltak og retningslinjer på vår hjemmeside.
c)Denne gjennomføres 30. oktober 2020 digitalt. Alle 38 kommuner deltar.
d)Styreleder deltatt på Kretsledermøter, beredskapsmøter særkretser/regioner, møte
med Heim kommune, medlem i prosjektgruppe IK2030(Idrettskrets 2030), deltatt på
lederforum med tema digitale tjenester, møte fylkeskommunen ifb med etablering av
Paraidrettssenteret.
e)Det vil bli arrangert en scenariokveld 2021-2023 Trøndelag 9. november 2020. Man
tester dette på noen særkretser i første omgang. Vil være en ekstern prosessleder som
kjører dette – Gro Eide.
f)Det etableres en gruppe for å utrede sammensetningen på idrettskretstinget til
Trøndelag idrettskrets.
Nye referat og orienteringssaker:
j)Det ble gitt en orientering om NM veka 2021 vinter som vil bli arrangert i uke 12 i
2021. Dette er mange ulike NM arrangement som vil bli arrangert samme uke enten i
Stjørdal eller Trondheim. TrIK har engasjert Morten Eliassen som prosjektleder og Per
Evjen som arena leder i arrangementet.
k)Styret har gjort en intern ansvarfordeling av ulike fagområder
Når det gjaldt sak 16 noterte jeg følgende:
Folkehelse - Siv Merethe Gederaas Belbo og Sara Shafighi
Anlegg – Torbjørn Aas og Rune Johnsen
Ungdom – Mari Kvaale Sletvold og Adrian Kristiansen
Særkretsforum store – Ståle Vaag
Særkretsforum små og mellomstor – Hanna Blengsli Kværnø og Anne Lene Fadnes
Gregersen
Idrettsråd – Hanna Blengsli Kværnø og Anne Lene Fadnes Gregersen
Paraidrettssenteret – Siv Merethe Gederaas Belbo
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.
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Sak 22/2020-2022 Regnskapsrapport 3. kvartal 2020
Saksvedlegg
) Resultatrapport m/noter
b) Balanserapport
Saksfremstilling
Resultatregnskap og balanserapport med budsjettsammenligning pr.30.09.20 er vedlagt
innkallingen. Rapporten vil bli gjennomgått på møtet. Det vil i tillegg bli gitt en muntlig
orientering om en prognose for regnskapsresultatet i 2020.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremlagte regnskapsrapport for 3.kvartal 2020 tas til etterretning.

Vedtak:
Styret meget tilfreds med det arbeidet som er gjort.
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 23/2020-2022 Bærekraftsmål 2021-2024
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremstilling
Viser til sak 15/2020-2022.
Resultatet av innspillene presenteres og man konkretiser videre mål og tiltaksarbeid.
Svarene vil bli gjennomgått i møte.
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.
Vi i idretten skal gjøre vårt for at ingen skal utelates.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
TrIK tar inn de valgte bærekraftsmål i sitt videre arbeide rundt oppfyllelse Langtidsplan 20212024.

Vedtak:
Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet og bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet er valgte
mål som skal forsterkes i det videre arbeidet.
Styret ber om at det utarbeides et kortfattet kunnskapsgrunnlag over
undersøkelser/forskning som kan være med å understøtte det videre arbeidet rundt de
prioriterte mål. Dette presenteres i neste styremøte.
Vedtaket enstemmig vedtatt.
4

Sak 24/2020-2022 Søknad fylkestilskudd 2021
Saksvedlegg
Søknad fylkestilskudd 2021
Saksfremlegg
TrIK leverer hvert år en søknad om økonomisk støtte fra Trøndelag fylkeskommune(TFK).
Søknaden beskriver TrIK’s ansvarsoppgaver, utfordringer og mål. Den prøver også å ivareta
de signaler som TrIK også har mottatt fra TFK med tanke på fokus- og forsterkningsområder.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Søknad om fylkestilskudd 2021 vedtas med de innspill og kommentarer som fremkom under
diskusjonen.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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Sak 25/2020-2022 Idrettens Anleggsplan Trøndelag 2021-2024
Saksvedlegg
a)Strategidokument anleggsutvikling(TrIK)
b)Retningslinjer fordeling spillemidler(TFK)
Saksfremlegg
Det vises til TrIK’s kretsting juni 2020 hvor strategidokument for anleggsutvikling i
Trøndelag ble vedtatt. Med bakgrunn i dette vedtaket er arbeidet med Idrettens Anleggsplan
2021-2024 startet.
Det vil bli gitt en orientering om arbeidet som er gjennomført sålangt og som nå planlegges
videre.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:
1)Som innstillingen, enstemmig vedtatt
2)Konkret fremdriftsplan for utarbeidelse av «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 20212024 fremlegges styret så snart som mulig.
3)Det bes om at det utarbeides en bekymringsmelding til fylkestinget om mulige
svakheter rundt de nye retningslinjene som fylkestinget har vedtatt, i forbindelse med
spillemiddelfordelingen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Vedtaket var enstemmig.
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