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SAK 25/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokollene godkjennes uten merknader. 
 
Saksopplysninger: 
Protokoll fra møte nr. 03/12-14 i Idrettskretsstyret avholdt 28.08.12 distribuert i.h.t. 
godkjent liste. 
 
 
 
SAK 26/12 ORIENTERINGER 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
Saksopplysninger: 
1. Postlista 
    Postlista vedlagt innkallingen. 
    
2. Opptak av lag 

a) Lag opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund: 
-  Namdal Kajakklubb den 18.10.12 

 
b) Lag opptatt som medlem i Norges Bandyforbund: 

- Fram IL den 14.09.12 
 

c) Lag opptatt som medlem i Norges Padleforbund: 
- Namdalseid IL 24.10.12 

 
 3. Stryking av lag 
    a) Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund: 
        - Valkyrien Hestesportsklubb den 02.10.12 
        - Steinkjer Squashklubb den 15.10.12 
        - Stiklestad Squashklubb den 01.11.12 
        - Namdalseid og omegn Hestesportslag den 09.11.12 
        - Verdal Fotballklubb Damer den 19.11.12  
 
4. Navneendring 
    Følgende lag har etter søknad fått godkjent navneendring: 

a) Bjerkanhjørnet Bordtennisklubb - endring til Stjørdal Bordtennisklubb f.o.m. 
26.09.12. 

 
5. Avtaler idrettsråd - kommuner 
    Arbeidet med å få etablert avtaler mellom idrettsrådene og kommunene i NT har 
    hatt stor prioritet i 2012. Så langt har dette resultert i at det er inngått avtaler i til 
    sammen 8 kommuner i NT. Status for dette arbeidet fremgår av notat vedlagt 
    innkallingen.    
 
 



6. Nytt fra Norges Idrettsforbund 
    NIF har i brev av 01.10.12 oversendt kopi av idrettens søknad om spillemidler for 
    2013. Samlet søknadssum er i overkant av 607 millioner kroner fordelt slik: 
    - Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt  kr. 121 400 000 
    - Post 2 Grunnstøtte særforbund    kr. 217 400 000 
    - Post 3 Barn, ungdom og bredde    kr. 136 500 000 
    - Post 4 Toppidrett      kr. 112 100 000 
    - Paralympisk satsing - styrking av post 4   kr.   20 000 000 
      Totalt        kr. 607 400 000  
 
    NIF har i brev av 16.10.12 sendt ut et utkast til norsk idretts synspunkter på 
    Stortingsmelding nr.26 - ”Den norske idrettsmodellen”. Utkastet er i tillegg 
    presentert og drøftet på Idrettsstyrets dialogmøter med idrettskretser og 
    særforbund. Uttalelsen fra NIF skal benyttes til politiske samtaler og oppfølging av 
    idrettens interesser i forkant av Stortingets behandling av saken. Eventuelle nye 
    synspunkter fra organisasjonsleddene må være oversendt innen 31.10.12. 
 
    NIF har i brev av 22.10.12 oversendt kopi av Idrettsstyrets høringssvar vedrørende 
    forslag om forbud mot bruk av doping gjennom endring av Legemiddelloven. NIF 
    støtter forslaget om at det gjøres straffbart uten lovlig adkomst å erverve, besitte 
    eller bruke dopingmidler, og at dette tas inn i Legemiddelloven.  
 
 
 
SAK 27/12 PROTOKOLLER OG REFERATER 
 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende protokoller og referater er sendt styret:  
- Protokoll fra møte nr.1 og 2/12 i Arbeidsutvalget/NTIK avholdt henholdsvis 29.08.12  
  og 19.09.12. 
- Referat fra møte i Anleggskomiteen/NTIK avholdt 29.08.12. 
- Referat fra møte med Kontrollkomiteen/NTIK avholdt 11.10.12. 
- Det vil i tillegg bli gitt korte muntlige referater fra NIFs IK-ledermøte avholdt  
  14.-16.09.12 og NIFs dialogmøte med IK og SF avholdt 24.09.12  
 
 
 
SAK 28/12 REPRESENTASJON 
 
Vedtak: 
a) Kretsting i NT Orienteringskrets i Stjørdal 25.11.12: Øyvind Slungård 
 
Saksopplysninger: 
NTIK har gjennomført følgende representasjoner: 
a) NIFs IK-ledermøte i Gjøvik 14.-16.09.12: Anne Irene Myhr, Ann Inger Leirtrø og 
    Bjørn Høgsnes 
b) Dialogmøte med NIF/Idrettsstyret i Oslo 24.09.12: Ann Inger Leirtrø 



c) Åpning av nytt flerbruksanlegg i Verdal 28.09.12: Paul Elvebø 
d) 75-årsjubileum i Forra IL i Stjørdal 18.11.12: Øyvind Slungård 
 
NTIK har mottatt følgende invitasjoner: 
a) Kretsting i NT Orienteringskrets i Stjørdal 25.11.12 
 
 
 
SAK 29/12 OPPNEVNINGER 
 
Vedtak: 
Ann Inger Leirtrø og Bjørn Høgsnes oppnevnes som NTIKs representanter i  
NT Fylkeskommunes arbeidsgruppe for utarbeidelse av strategi for 
samhandling med frivillige organisasjoner. 
 
Saksopplysninger: 
NT Fylkeskommune inviterer i brev av 27.09.12 NTIK til å delta med 2 representanter 
i en arbeidsgruppe som skal utvikle en regional strategi for samhandling mellom de 
frivillige kulturorganisasjonene i NT og NT Fylkeskommune. Arbeidsgruppen ledes av 
Fylkesråd for regional utvikling og kultur. Fylkeskultursjefen er tillagt ansvaret for 
sekretariatet. Arbeidet skal være sluttført slik at saken kan legges frem for behandling 
i Fylkestinget i juni/2013. Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt 08.11.12. NTIK 
deltok på møtet. 
 
 
 
SAK 30/12 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID 
 
Vedtak: 
NTIK oppnevner følgende Folkehelsekomite for perioden 2012 – 2014: 

 Leder: Øystein Bjørnes  Steinkjer  

 Medlem: Karin Søraunet  Grong 
Kari Dahlen Aspenes Stjørdal 

  Bendy Appelkvist  Grong 
  Bente Kjønstad  Levanger 

 
Saksopplysninger: 
Viser til sak 09/12.  
 
 
 
SAK 31/12 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2012 
 
Vedtak: 
Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2012 tatt til etterretning. 
 
Saksopplysninger: 
Statusrapport Tiltaksplan 2012 vedlagt innkallingen. 
 
 



SAK 32/12 REGNSKAPSRAPPORT - 3. KVARTAL 2012 
 
Vedtak: 
Fremlagte regnskapsrapport tatt til orientering. 
 
Saksopplysninger: 
Resultatregnskap med budsjettsammenligning pr. 30.09.12 vedlagt innkallingen. 
Prognose for årsresultatet i 2012 ble fremlagt på møtet.   
 
 
 
SAK 33/12 CAMPUS INDRE NAMDAL - SLUTTRAPPORT 
 
Vedtak: 
Sluttrapporten for prosjekt Campus Indre Namdal tas til etterretning. 
 
NT Idrettskrets oppfordrer Indre Namdal Regionråd til å følge opp 
konklusjonene i rapporten, og i samarbeid med idrettens lokale aktører avklare 
grunnlaget for en eventuell videreføring av virksomheten så raskt som mulig. 
 
NTIK er positive til å delta i en eventuell videreføring med grunnlag i lokalt 
engasjement og entusiasme. Innhold og omfang av NTIKs eventuelle framtidige 
medvirkning avklares i samarbeid med de andre aktuelle aktørene.    
 
Saksopplysninger: 
Prosjekt Campus Indre Namdal ble avsluttet 31.07.12. Kopi av sluttrapporten fra 
Styringsgruppa er oversendt styret.  
 
 
 
SAK 34/12 IDRETTSFAGLIGE STUDIETILBUD VED VIDEREGÅENDE SKOLE I 

NORD-TRØNDELAG 2013 – 2014 
 
Vedtak: 
NTIKs høringsuttalelse tatt til etterretning.  
 
Styret understreker betydningen av at denne type saker må oversendes NTIK 
på et så tidlig tidspunkt som mulig for å sikre at idretten gis gode rammer for 
den videre behandlingen i organisasjonen. 
 
Saksopplysninger: 
NT Fylkeskommune har i E-post av 01.11.12 oversendt forslag til tilbudsstruktur for 
de videregående skolene i NT for skoleråret 2013 - 2014 med høringsfrist 13.11.12.  
I samme E-post inviteres NTIK til et møte med Fylkesutdanningssjefen 13.11.12 for å 
få en orientering om forslaget. Et sammendrag av forslaget er vedlagt innkallingen. 
 
Som følge av kort tid mellom tilgang til saksdokumentene og høringsfristen er saken 
fulgt opp av administrasjonen i samarbeid med AU. Det er avholdt et møte med de 
berørte særidrettene på Idrettens Hus 12.11.12. I tillegg har NTIK deltatt på 
Fylkesutdanningssjefens orienteringsmøte 13.11.12. Med bakgrunn i disse møtene 



har administrasjonen utarbeidet et forslag til høringsuttalelse som deretter er 
kvalitetssikret av AU. Høringsuttalelsen ble oversendt NT Fylkeskommune med kopi 
til særkretsene og videregående skoler med idrettsfaglige studietilbud innen fristen. 
Kopi av NTIKs høringsuttalelse er vedlagt innkallingen.  
 
 
 
SAK 35/12 HØRING – HØYDEHUS 
 
Vedtak: 
NT Idrettskrets anser Idrettstingets vedtak i 2003 for å være et riktig og viktig  
uttrykk for grunnleggende verdier som norsk idrett fortsatt bør være tydelige 
på i høydehusdebatten.  
 
NTIK ønsker derfor ikke at det åpnes for bruk av høydehus eller andre 
innretninger og kunstige midler for manipulering av innåndingsluften.     
 
Saksopplysninger: 
NIF har i brev av 25.05.12 sendt ut spørsmålet om organisasjonen ønsker å endre 
Idrettstingets vedtak i 2003 om forbud mot bruk av såkalte høydehus eller andre 
innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluften sammensetning 
eller trykk. Saken er sendt ut på høring i særforbund og idrettskretser med 
høringsfrist 30.11.12. 
 
Idrettstingsvedtaket i 2003 fremgår av kopi av NIFs høringsbrev vedlagt innkallingen. 
 
NTIK gjennomførte i september et åpent høringsmøte hvor særkretsene, 
Idrettsrådene og aktuelle toppidrettsmiljø i NT var spesielt invitert. Møtet ble 
gjennomført på HINT, Levanger med innledere fra OLT MN og Antidoping Norge. 
Mange engasjerte deltakere deltok på begge sider i debatten. Høringsmøtet ga derfor 
ikke noe grunnlag for en klar og entydig konklusjon i saken. 
 
 
 
SAK 36/12 MØTEPLASSER 2013 
 
Vedtak: 
Alle potensielle brukere av et tilbud om fellesidrettslige møteplasser inviteres 
til en dialog og drøfting av saken. Prosessen frem mot en endelig avklaring 
gjennomføres slik: 

 enkel spørreundersøkelse i alle særkretsene i løpet av november 2012 

 dialogmøte med særkretsene i løpet av uke 2 i 2013 

 endelig beslutning tas i neste styremøte 
 
Saksopplysninger: 
Konseptet ”møteplasser” har vært gjennomført etter tilnærmet samme modell siden 
starten i 2002, med ”Idrettsgalla” og ”Idrettsplassen” som nordtrønderidrettens to 
årlige møteplasser. Oppslutningen fra både medarrangørene og enkeltdeltakerne har 
i all hovedsak vært god i alle år, og tilretteleggingen av felles møteplasser på tvers av 
idrettene har vært etterspurt og verdsatt av de særidrettene som har deltatt. 



 
 
Enkelte av særidrettene har vært trofaste brukere av dette tilbudet i alle år, noen har 
vært innom av og til, mens et par større særidretter ennå ikke har benyttet seg av 
tilbudet. De to siste årene har deltakelsen vist en svak nedadgående kurve, - både i 
forhold til antall medarrangører og antall deltakere. 
 
NTIK må derfor avklare om konseptet skal videreføres, - og eventuelt i hvilken form. 
Dersom konseptet skal videreføres må det fornyes og revitaliseres. Både rammer og 
innhold må diskuteres og finne sin nye form i dialog med alle potensielle brukere av 
et slikt tilbud.      
 
 
 
 
SAK 37/12 BUDSJETT 2013 
 
Vedtak: 
Fremlagte notat og fremlagte forslag til rammebudsjett for 2013 legges til 
grunn for det videre budsjettarbeidet. 
 
Administrasjonen fullfører budsjettarbeidet og utarbeider et komplett 
budsjettdokument som fremlegges på neste møte. 
 
Saksopplysninger: 
Viser til sak 15/12. De viktigste føringene for NTIKs budsjett 2013 fremgår av notat 
vedlagt innkallingen. Forslag til rammebudsjett for 2013 ble fremlagt på møtet. 
 
 
 
 
SAK 38/12 TILTAKSPLAN 2013 
 
Vedtak: 
Fremlagte notat legges til grunn for den videre planarbeidet. 
 
Fremlagte forslag til resultatmål for 2013 godkjennes. Administrasjonen 
fullfører arbeidet med Tiltaksplan 2013 og utarbeider et komplett plandokument 
som sendes styret.  
 
Saksopplysninger: 
Viser til sak 15/12. De viktigste føringene for NTIKs tiltaksplan i 2013 samt fremgår 
av notat vedlagt innkallingen. Forslag til resultatmål for 2013 ble fremlagt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 39/12 MØTEPLAN 2013 
 
Vedtak: 
NTIKs møteplan for 2013 vedtas på neste styremøte som avholdes på  
Idrettens Hus, Steinkjer 24.01.13 kl.18.30. 
 
 
Saksopplysninger: 
Møteplan for 2013 må fastsettes. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nord-Trøndelag Idrettskrets 
Idrettskretsstyret 

   Anne Irene Myhr   
Leder     

Bjørn Høgsnes 
Organisasjonssjef  

 
 
 
 
 
 


