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Saksliste kretsstyremøte nr. 5 2020-2022
Sak 26/2020-2022 Protokoll
Sak 27/2020-2022 Referat og orienteringssaker
Sak 28/2020-2022 Rammebudsjett 2021
Sak 29/2020-2022 Folkehelsearbeid i Trøndelag idrettskrets
Sak 30/2020-2022 Bærekraftmål 2021-2024
Sak 31/2020-2022 Tiltaksplan 2021 - Resultatmål

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Ingen

Trøndelag idrettskrets
Ståle Vaag
Møteleder

Sak 26/2020-2022 Protokoll
Saksvedlegg
a)Protokoll KS møte nr. 4 2020-2022 datert 29. oktober 2020

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Sak 27/2020-2022 Referat og orienteringssaker
a) Covid 19
b) Idrettens Hederskveld 2020
c) Informasjon fra styreleder og nestleder
d) Scenarioarbeid 2021-2023
e) Statusrapport Tiltaksplan 2020(se vedlegg a)
f) Statusrapport 3. kvartal 2020 - Idrettens Testsenteret(se vedlegg b)
g) Saker til Idrettstinget 2021
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning
Vedtak:
a)Det gjennomføres statusmøter med flere av særkretsene hver mandag morgen. Her
rapporteres status i de ulike idrettene som deltar og man utveksler
erfaringer/kompetanse seg imellom. Det oppleves fortsatt god kontroll ute i idretten og
idrettslagene gjør en veldig bra jobb i dette arbeidet. Vi har hatt smitteutbrudd i gitte
anlegg som er knyttet til enkeltstående idretter. Alle disse er under kartlegging av
smittekilder. Vi har også noen kommuner som har stengt ned all aktivitet i 2 uker, men
disse er i de vesentlige nå åpent med noen restriksjoner. TrIK har egen Korona fane på
sin nettside og her kan man oppdatere seg fortløpende.
b)Idrettens Hederskveld 2020 da gjennomført til tross for covid 19 og da som et digitalt
arrangement. Det ble sending fra 38 kommuner. Erfaringer/tilbakemeldinger fra i
forkant og under selve arrangementet vil bli tatt med i videre arbeidet gitt man velger
samme type avvikling som denne senere.
c)Styreleder: Deltatt på Kretsledermøte, beredskapsmøter særkretser/regioner hver
uke, samt medlem i prosjektgruppe IK2030(Idrettskrets 2030).
Nestleder: Deltatt på Idrettskretsledermøte og medlem i nyopprettet prosjektgruppe
«Idrettsrådenes funksjon i norsk idrett).
d)Dette ble utsatt med bakgrunn i uavklart situasjon covid 19 og begrensninger på
antall som kan møtes i felles møte. Ny planlagt gjennomføring er satt til mandag 23.
november 2020.
g)Det vil bli innkalt til et eget teams møte for å diskutere aktuelle saker som skal
fremmes på idrettstinget i 2021. Det vil også bli invitert til innspill fra
idrettsorganisasjonen for øvrig organisert under Trøndelag idrettskrets.
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.
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Sak 28/2020-2022 Rammebudsjett 2021
Saksvedlegg
a) Forslag til rammebudsjett for 2021

Saksfremstilling
Forslag til rammebudsjett for 2021 med budsjettkommentarer vedlagt innkallingen.
Forslaget vil bli gjennomgått på møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremlagte forslag til rammebudsjett for 2021 godkjennes. Administrasjonen utarbeider et
forslag til budsjett for 2021 som fremlegges for styret på neste styremøte

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 29/2020-2022 Folkehelsearbeid i Trøndelag idrettskrets
Saksvedlegg
a)Ingen

Saksfremstilling
Viser til vedtak i sak 23/2020-2022:
Bærekraftmål 3 God helse og livskvalitet og bærekraftmål 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.

Det vil i styremøte bli gitt en orientering rundt folkehelsearbeid i Trøndelag idrettskrets.
Styret vil bli gjort kjent med ulike tiltak som er, blir og diskuteres i fortsettelsen.
Det er samtidig også viktig at man også har med Norsk idretts formålsparagraf ved valg og
prioriteringer i det forsterkede arbeidet som man eventuelt ønsker å prioritere.
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Viser til NIFs lov:
§ 1-2. Formål
(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov,
og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Med idrett menes aktivitet
som oppfyller følgende vilkår:
a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter,
b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk,
c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på.
(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin
posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 30/2020-2022 Bærekraftmål 2021-2024
Saksvedlegg
a)Arbeidsdokument gruppearbeid
Saksfremstilling
Viser til sak 15/2020-2022 og 23/2020-2022
Styret har i de to siste styremøtene sammen jobbet med dette. Bærekraftmål 3 og
bærekraftmål 10 er de to målene man ønsker å forsterke ytterligere i sitt videre arbeide.
Det er samtidig viktig å presiserer at ved at man vil forsterke arbeidet innenfor 2 av
bærekraftmålene betyr ikke at man skal slutte å jobbe med andre bærekraftmål samtidig.
Bærekraftmål 17 vil også være det bærende i all jobbing som TrIK har.
Det vil bli en kort gjennomgang av status etter siste styremøte og deretter legges det opp til
man jobber i ulike grupper i Teams. Mer informasjon vil bli gitt i møte.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
TrIK tar inn de valgte bærekraftmål i sitt videre arbeide rundt oppfyllelse Langtidsplan 20212024.

Vedtak:
Saken ble utsatt til neste styremøte
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Sak 31/2020-2022 Tiltaksplan 2021 - Resultatmål
Saksvedlegg
a) Tiltaksplan 2021 - Forslag til prioriterte områder og resultatmål (ettersendes)

Saksfremstilling
Forslag til prioriterte områder og resultatmål for 2021 ettersendes etter behandling i
administrasjonen 09.11.20.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremlagte forslag til prioriterte områder og resultatmål for 2021 godkjennes og legges til
grunn for det videre arbeidet med Tiltaksplan for 2021. Administrasjonen fullfører arbeidet
med Tiltaksplan 2021 og utarbeider et komplett plandokument som fremlegges som
orientering til styret på neste styremøte

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt
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