Steinkjer 28. februar 2021

Protokoll kretsstyremøte - nr 8 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:

Svein Aasved(revisor sak 41), Terje Wist og Sissel Aarseth(Kontrollutvalget –
sak 41)
Ivan Leraand, Bjørn Høgsnes og Kjell Bjarne Helland

Sted:

Teams

Saksliste kretsstyremøte nr. 8 2020-2022
Sak 39/2020-2022 Protokoller
Sak 40/2020-2022 Referat og orienteringssaker
Sak 41/2020-2022 Regnskap 2020
Sak 42/2020-2022 Innspill – IK2030 – Framtidens Tingsammensetting

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
To nye referat og orienteringssaker meldt inn etter sakslisten ble utsendt.
Disse fått betegnelse i)Varslet Interpellasjon til Fylkestinget fra Bente Estil og j)Idrettsrådet i
Trondheim ønsker møte med styret i Trøndelag idrettskrets

Trøndelag idrettskrets
Ståle Vaag
Møteleder
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Sak 39/2020-2022 Protokoller
Saksvedlegg
a)Protokoll KS møte nr. 6 2020-2022 datert 27. januar 2021
b)Protokoll ekstraordinært KS møte – møte nr 7 2020-2022 datert 6. februar 2021

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 40/2020-2022 Referat og orienteringssaker
a) Covid 19
b) Informasjon fra styreleder og nestleder
c)Sluttrapport Tiltaksplan 2020(vedlegg a)
d)NM-veka 2021 Vinter
e)Årsrapport 2020 – Idrettens Testsenter(vedlegg b)
f)Medarbeiderundersøkelse NIF
g)Status fra prosjektgruppe «Idrettsrådenes plass i norsk idrett»
h)Utbetaling av særkretstilskudd og støtte til Idrettsråd 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. Ble arrangert nettmøte med 3 ulike paneler hvor 3 ordførere, 3 fra
Stortingsbenkene og 4 særkretser deltok. Ca 100 deltagere var med i nettmøte.
b)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 Trøndelag fylkeskommune og regelmessig
kontakt adm i TrIK.
Nestleder deltar i ukentlige beredskapsmøter særkretser/regioner og møter i
arbeidsgruppe «Styrking IRs rolle i norsk idrett».
c)Administrasjonen godt fornøyd med status Tiltaksplan 2020 og styret tilsluttet seg dette.
d)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. Stjørdal kommune har vedtatt at de ikke ønsker NM veka arrangement i
kommunen. Dette med bakgrunn i de vurderinger kommunen gjort rundt sitt risikobilde
og ønske om tidlig avklaring.
Følgende NM veka arrangement vil bli gjennomført: Curling, Langrenn del 2, Kombinert,
Hundekjøring og Skiskyting.
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e)Til tross for særs krevende år ved Idrettens Testsenter har man tilfredstillende resultat.
Det ble søkt om midler fra kompensasjonsordning 3 som også ble innvilget.
f)Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse i Norges idrettsforbund hvor Trøndelag
idrettskrets også deltok. Alle medarbeidere besvarte. Resultatene er gjennomgått i eget
møte og fremtidig tiltak iverksatt. Resultatene for øvrig meget gode og over snittet for både
NIF og IK.
g)Styrets nestleder, som er medlem i prosjektgruppen, gjennomgikk mandat og status for
arbeidet. Vært et intensivt arbeide og gode meningsbrytninger i prosjektgruppen. Endelig
prosjektrapport skal fremlegges idrettsstyret.
h)Fjorårets utbetaling av tilskudd til særkretser/regioner og idrettsråd ble med bakgrunn i
covid 19 situasjonen utbetalt tidligere en praksis. Det vil bi forberedt en sak for styret til
styremøte i mars 2021 som også vil foreslå tidligere utbetaling som i 2020.
Nye saker innmeldt
i)Vi blitt orientert om at det vil bli fremmet en Interpellasjon i fylkestinget i februar 2021
med tema konsekvenser for idretten på grunn av pandemien og med fokus avbøtende tiltak
j)Deltagere i møte med Idrettsrådet i Trondheim blir Ståle Vaag, Sara Shafigi og Kjell
Bjarne Helland
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 41/2020-2022 Regnskap 2020
Saksvedlegg
a)Regnskapsrapport 2020
b)Balanserapport 2020
c)Merknader til regnskapet 2020
d) Styrets økonomiske beretning 2020

Saksfremstilling
Forslag til økonomisk beretning og revidert regnskap for Trøndelag idrettskrets 2020 ettersendes.
Noter til regnskapet for 2020 ettersendes i egen sending.
Det vil bli gitt en gjennomgang i styremøte.
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Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
1.
Det fremlagte forslaget til økonomisk beretning for Trøndelag idrettskrets i 2020 godkjennes.
2.
Det fremlagte årsregnskapet med et overskudd på kr.185.330,36 vedtas som idrettskretsens
resultat for 2020.
Overskuddet tilføres fri egenkapital.

Vedtak:
1.
Det fremlagte forslaget til økonomisk beretning for Trøndelag idrettskrets i 2020
godkjennes.
2.
Det fremlagte årsregnskapet med et overskudd på kr 43.479,36 vedtas som idrettskretsens
resultat for 2020.
Overskuddet tilføres fri egenkapital.
Styret anerkjenner den jobben administrasjonen har gjort i et krevende år.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 42/2020-2022 Innspill – IK2030 – Framtidens Tingsammensetting
Saksvedlegg
a) Høringsdokument «Framtidens Tingsammensetting»
Saksfremstilling
Idrettskretsene har over flere år hatt sitt eget samarbeidsorgan hvor fortrinnsvis kretslederne og
organisasjonssjefene møtes. Her har vi hatt ulike tema, men alltid tema som har både
organisatorisk og idrettspolitisk betydning for alle. Tidligere har disse møtestedene vært fysiske
møter, mens nå i covid 19 «tiden» blitt gjennomført digitalt. Dette gitt den mulighet at blitt
lettere av flere grunner at andre fra kretsstyrene kan delta i disse møtene.
Gruppen styres av en egen programkomite som er valgt av kretsleder-kollegiet. I praksis er dette
en oppgave som gått på rundgang i kollegiet.
I denne perioden ble det satt ned en egen gruppe som har fått arbeidstittel IK2030.
Gruppen består av Turid Williksen(Viken IK), Reinert Aarseth(Nordland IK), Anne-Grethe
Naustdal(Vestland IK) og Ståle Vaag(Trøndelag IK).
En av de oppgaver denne gruppen utreder er Idrettstingets sammensetting. På idrettstinget i 2019
ble dette fremmet som et forslag og dette ble da vedtatt. Etter at IK’ene bestemte å starte dette
arbeidet besluttet idrettsstyret å nedsette en nasjonal gruppe med representanter også fra IK.
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Arbeidsguppe IK2030 velger likevel å benytte seg av muligheten til å få en vurderingen fra alle
IK’ene på noen modeller, for å kunne skaffe seg et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre
prosess og mulig innspill til den nasjonale gruppen som er nedsatt.
Tingsammensettingen er utredet og diskutert flere ganger og senest på idrettstinget 2011.
Gruppen har i flere møter med kretslederne presentert noen forslag om prinsipper, spørsmål,
modeller og prosess.
Alle 11 idrettskretsstyrer er derfor bedt om å vurdere ulike sammensettinger og modeller for
fremtidige idrettsting.
Dette er gitt en svarfrist 1. mars 2021.
Deretter vil innspillene som kommer fra alle idrettskretstyrene bli satt sammen i en felles rapport
og med forsøk på konklusjoner.
Disse konklusjonene vil så komme tilbake til de 11 idrettskretsstyret for endelig behandling.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Det foreligger ikke noe forslag til vedtak i denne saken.
Vedtak:
Oppsummeringen av gruppearbeidet oversendes arbeidsgruppen for IK2030
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