Trondheim 27. januar 2021

Protokoll kretsstyremøte - nr 6 2020-2022
Tilstede:

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

Gjester:
Adm:

Terje Wist(Kontrollutvalget – sak 34) og Iver Ryen Hov(Ungdomsutvalget)
Per Einar Johannessen (sak 33 i), Robert Olsvik(sak 37),
Einar Lund(sak 35), Ivan Leraand, Bjørn Høgsnes og Kjell Bjarne Helland

Sted:

Teams

Saksliste kretsstyremøte nr. 6 2020-2022
Sak 32/2020-2022 Protokoll
Sak 33/2020-2022 Referat og orienteringssaker
Sak 34/2020-2022 Budsjett 2021
Sak 35/2020-2022 Idrettens Anleggsplan i Trøndelag 2021-2024
Sak 36/2020-2022 Forslag Idrettstinget 2021

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Det ble innmeldt en ny sak etter at styrepapirene ble sendt ut. Denne har fått nr 37/2020-2022
Brev fra medlemmer Trondheim Golfklubb

Trøndelag idrettskrets
Ståle Vaag
Møteleder
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Sak 32/2020-2022 Protokoll
Saksvedlegg
a)Protokoll KS møte nr. 5 2020-2022 datert 17. november 2020

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 33/2020-2022 Referat og orienteringssaker
a) Covid 19
b) Forskrifter stimuleringsordninger idrett og frivillighet
c) Informasjon fra styreleder og nestleder
d)Tiltaksplan 2021
e)NM-veka 2021 Vinter
f)Samarbeidsavtale OLT MN
g)Digitalisering - finansiering
h)Samarbeidsavtale Nord Universitet
i)Paraidrettssenter Trøndelag
j)Møteplassen «Idretten inn i fremtiden»
k)Styremøter

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.
b)Kompensasjonsordning 3 gikk ut 3.12.2020. Man jobber nå med en ny
ordning(Stimuleringsordning 4) som vil vare fra 1.1.2021-30.6.2021. Denne er ennå ikke
ferdig. Organisasjonssjef er med i den nasjonale høringsgruppen for å gi innspill og
kommentere forslag. Forventes at ordningen publiseres snarlig.
c)Styreleder deltar i de ukentlige beredskapsmøter med særkretser/regioner, deltatt i
infomøter med særkretser og idrettsråd, prosjektgruppe IK2030, Covid19 møter,
kretsledermøte, NIFs Åpen time, møte med Ungdomsutvalget, regelmessig kontakt adm i
TrIK, møte med Trøndelag fylkeskommune.
Nestleder deltar i ukentlige beredskapsmøter særkretser/regioner og møter i
arbeidsgruppe «Styrking IRs rolle i norsk idrett». Vil bli gitt en orientering om arbeidet i
neste styremøte.
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d)Tiltaksplan 2021 som er administrasjonens arbeidsdokument ble presentert for styret.
Det vil bli statusrapporter regelmessig i løpet av perioden.
e)NM veka 2021 vinter skal arrangeres uke 12 i 2021. Situasjonen og konsekvenser i
forbindelse med covid 19 er krevende i forbindelse med planlegging og for oppnåelse
budsjetter. Noen idretter har måttet trekke seg og flere er usikre. Begrensningene i
muligheter publikum på/i arenaer etc gjør at mer krevende å få på plass
samarbeidspartnere. Det vurderes å legge frem dette som egen sak for kretsstyre i neste
styremøte.
f)Man jobber med å få plass en ny samarbeidsavtale mellom TrIK og OLT MN. Forventer
at denne blir ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2021. Styret vil bli gitt en ny orientering når
denne er ferdig.
g)I forbindelse med digitaliseringsløfte i norsk idrett er alle idrettskretser og særforbund
bedt om å delta med økonomisk støtte. Dette ble også gjort i 2019 og 2020, men da med
beskjed fra NIF skulle være siste gang. Denne saken er ennå ikke avklart da både
idrettskretsene og særforbundene ønsker mer informasjon rundt kostnadsbilde og fremtid
før de vil svare i denne saken.
h) Man jobber med å få plass en ny samarbeidsavtale mellom Nord Universitet og TrIK.
Forventer at denne blir ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2021. Styret vil bli gitt en ny
orientering når denne er ferdig.
i)Per Einar Johannessen ga en orientering om status Paraidrettssenter Trøndelag. Spaden
nå gått i jorda og byggingen startet. Åpning av senteret blir i 1. kvartal 2022. Det er nå
utlyst en 3. årig engasjementsstilling i senteret. TrIK(paraidrett) har av Prima AS/NAV
blitt spurt og sagt ja til å være en praksisarbeidsplass i en periode på 3 måneder.
j)»Idretten inn i fremtiden» Dette er et initiativ fra Roret, Ørland Kulturforetak KF» hvor
de ønsker å skape norsk idretts møteplass for de store idrettspolitiske tema. Dette vil bli
organisert som et prosjekt og Trøndelag idrettskrets er blitt spurt og har takket ja til å
være med i denne prosjektgruppen. Erik Hoftun fra Trondheim Spektrum vil være
prosjektleder. Det vil bli gitt nærmere informasjon når prosjektet hatt sitt første møte.
k)Med bakgrunn i de restriksjoner som ble gitt i forbindelse med covid 19 så ble det ikke
mulig å gjennomføre dette styremøte fysisk i Åfjord slik som planlagt.
Man bestemte derfor i dette styremøte å opprettholde samme datoer for planlagt
styremøter, men at man forskyver plassering av de fysiske møter slik at Åfjord er planlagt
møtested 19. og 20. mars 2021. Det vil si at planlagt styremøte i Snåsa forskyves til 11. og
12. juni 2021. Det vil bli lagt ut en oppdatert møteplan på vår hjemmeside.
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.
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Sak 34/2020-2022 Budsjett 2021
Saksvedlegg
a) Forslag til Budsjett for 2021

Saksfremstilling
Forslag til Budsjett for 2021 med budsjettkommentarer ettersendes. Forslaget vil bli gjennomgått
på møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremlagte forslag til budsjett for 2021 godkjennes.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 35/2020-2022 Idrettens Anleggsplan i Trøndelag 2021-2024
Saksvedlegg
a) Forslag «Idrettens anleggsplan i trøndelag 2021-2024»
Saksfremstilling
Det vises til Langtidsplan 2021-2024 «Trønderidretten VIL» og «Trønderidrettens
strategidokument for anleggsutvikling 2020-2024» som ble behandlet på Idrettskretstinget 2020.
Det har vært arbeidet med denne planen i lang tid. Plandokumentet er utarbeidet etter mal fra
tilsvarende planer i Nord-Trøndelag idrettskrets, og store deler av innholdet har sin bakgrunn i
skriftlige tilbakemeldinger fra særidretter og idrettsråd i 2019 samt en skriftlig høring av en
første utgave hos de samme aktørene i 2020. Innspillene fra begge disse rundene er innarbeidet i
vedlagte dokument. Etter vedtakene på Idrettskretstinget 2020 er også føringene herfra lagt inn i
dokumentet.
Det foreslås nå at planen sendes ut på en ny høring i alle idrettsråd og særkretser/ regioner med
frist for tilbakemelding 1. mars 2021. Deretter vil saken komme tilbake til styret for endelig
behandling. Det er planlagt en presentasjon av planen på TrIK sitt Ledermøte 24. april 2021.
Det vil bli gitt en kort presentasjon i styremøte med fokus på dokumentets innhold og forslag
innhold/struktur av høringsprosess.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremlagte forslag til «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021 -2024» sendes ut på høring i
særkretser/-regioner og idrettsråd i Trøndelag så raskt som mulig.

Vedtak:
Fremlagte forslag til «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024» godkjennes med de
innspill som fremkom i forbindelse med behandlingen av saken.
Enstemmig vedtatt
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Sak 36/2020-2022 Forslag til Idrettstinget 2021
Saksvedlegg
a) Forslag fra Utleira IL
b) Forslag fra Sone Innherred (Snåsa-, Steinkjer-, Inderøy-, Verdal-, og Levanger IR)
c) Forslag fra Trøndelag idrettskrets
Saksfremstilling
På Idrettstinget 28. – 30. mai 2021 skal man blant annet behandle innkomne forslag og saker jfr
NIFs lov §3-4 Idrettstingets oppgaver (1) m).
Fristen for å melde inn saker til Idrettstinget er 4 måneder, jfr § 3-3 Innkalling (2).
Fristen for å melde inn saker er da 28. januar 2021.
Det ble arrangert en egen «Tingkveld» for idrettskretsstyret 2. desember 2020 hvor man
diskuterte prosess og mulige saker kretsstyret kunne ønske å fremme.
Videre er alle idrettsrådene oppfordret til å komme med innspill/forslag til saker de ønsker
fremmes på Idrettstinget. Fristen for dette var 14. januar 2021.

Det er innkommet forslag til saker på Idrettstinget 2021 fra følgende forslagstillere:
• Utleira IL
a) Organisering, rettigheter og godtgjøring for dommere i norsk idrett
b) Registrere av alle aktive i samordnet registrering
• Sone Innherred (Snåsa-, Steinkjer-, Inderøy-, Verdal- og Levanger idrettsråd)
a) Gratis anleggsleie for barn og ungdom under 19 år
b) Sammensetning på Idrettstinget
c) Kjønnsbalanse i styrer i IL
d) En lisens/forsikringsordning for all ungdom i Norsk idrett
• Trøndelag idrettskrets
a) Unntak §2-4 NIFs lov for IL hvor medlemsmassen kun er et kjønn
b) §2-21 Stemmegiving på årsmøte IL – Endre fra blokkvalg til enkeltvis valg for IL
c) Registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
• Utleira IL
a) Forslaget er tidligere behandlet av Trøndelag idrettskrets samt forelagt aktuelle
særkretser/særforbund og i tillegg gjort en ekstern juridisk vurdering. Ingen av
disse støtter forslagsstiller syn. Saken ansees som ferdigbehandlet.
b) Innholdet i forslaget er i stor grad sammenfallende med forslag c) fra Trøndelag
idrettskrets. Forslaget må derfor vurderes som en del av dette.
•

Sone «Innherred»
a) Dette ble behandlet på idrettstinget i 2019, og et samlet idrettsting har samlet
vedtatt «Idretten VIL» (Idrettens strategiplan 2019-2023). Teksten her er:
«Idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres» og «Anleggsbruk
skal være gratis for barn og unge». Forslaget anses derfor allerede ivaretatt i
Idrettens styringsdokumenter.
b) Det foreligger ikke noe konkret forslag fra forslagstiller utover at man støtter det
arbeidet og de skisser som allerede Trøndelag idrettskrets jobber med.
5

c) Det foreligger ikke noe konkret forslag fra forslagstiller utover at man støtter
forslaget til Trøndelag idrettskrets.
d) Et likelydende forslag (felles ungdomsforsikring) ble fremmet av Nord-Trøndelag
idrettskrets (NTIK) på Idrettstinget i 2015. Dette ble vedtatt oversendt
Idrettsstyret, og er senere utredet av NIF. Saken har av ulike årsaker tatt svært
lang tid å utrede, men det forventes at det vil bli redegjort for saken på
Idrettstinget 2021. Vi bør derfor avvente Idrettsstyrets redegjørelse slik at saken
fra 2015 er avsluttet før vi eventuelt fremmer en ny sak i denne sammenhengen.
•

Trøndelag idrettskrets
a) Det fremlagte forslag om endring av NIFs lov §2-4 fremsendes som
idrettskretsens forslag på Idrettstinget 2021.
b) Det fremlagte forslag om endring av NIFs lov §2-21 fremsendes som
idrettskretsens forslag på Idrettstinget 2021.
c) Det fremlagte forslag vedrørende «Registrering av generelle trim- og
mosjonsaktiviteter i norsk idrett» fremsendes som forslag fra Trøndelag
idrettskrets på Idrettstinget 2021.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 37/2020-2022 Brev fra medlemmer Trondheim Golfklubb
Saksvedlegg
a)Brev fra Ingun Pettersen på vegne av medlemmer Trondheim Golfklubb(TGK)
b)Svarbrev fra TrIK i forbindelse med tidligere hevendelse

Saksfremstilling
Saken dreier seg om en klage på saksbehandling i en sak hvor ca 80 medlemmer i TGK
henvendte seg til styret i TGK og krevde innkalling til ekstraordinært årsmøte på grunn av at de
mente det ble foretatt en organisasjonsendring som ikke var behandlet i ordinært årsmøte. Saken
gjaldt Organisasjonsendringen var at klubben ikke lenger skulle ha fast ansatt sportsjef.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret behandler saken og gir skriftlig svar tilbake til Ingun Pettersen.

Vedtak:
Svarbrev signert styreleder sendes kontaktperson Ingunn Pettersen
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