Trondheim 11. desember 2012

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014
Tilstede:
Forfall:
Adm:

Sted:
Tid:

Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken,
Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg
Frode Geving
Kjell Bjarne Helland, Ivan Leraand, Maj Elin Svendahl(sak 51, 52, 53, 54 og 55),
Eva Olsen(sak 51, 52, 53, 54 og 55), og Bjørg Skauge(sak 51, 52, 53 og 54)
Idrettens Hus - Trondheim
Mandag 10. desember 2012

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 51/12-14 Protokoller
Sak 52/12-14 Referat og orienteringssaker
Sak 53/12-14 Budsjett 2013
Sak 54/12-14 Evaluering Idrettens Hederskveld 2012
Sak 55/12-14 Idrettens barnerettigheter/bestemmelser om barneidrett
Sak 56/12-14 Høring – planprogram strategi for arealbruk - STFK
Sak 57/12-14 Presentasjon fra Anleggsutvalget
Sak 58/12-14 Forslag opprettelse nytt Idrettsrådsutvalg NIF

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Ny infosak og denne er merket 52/12-14 j) Samarbeidsavtale STIK og STFK om bruken
av økt fylkestilskudd i perioden 2012-2014

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 51/12-14 Protokoller
Saksvedlegg
Protokoll KS møte nr. 7 2012-2014 datert 14. november 2012

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes
Vedtak:
Protokoller enstemmig vedtatt

Sak 52/12-14 Referat og orienteringssaker
a) Idrettsbingo AS
b) Søknad fylkestilskudd 2013
c) Prosjekt ”Hvorfor er du med i Idretten du da” – Ungdomsidretten i endring
d) Stortingsvalget 2013
e) Ledermøte 2013
f) Orientering fra frokostseminar ”Fysiske skolesekken” 30. november 2012
g) Status styreseminar januar 2013
h) Nyttårsfrokost Ordfører Trondheim kommune og Fylkesordfører STFK 3. januar 2013
i) Invitasjon Trøndelagsmøte 10. og 11. januar 2013

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning
Vedtak:
Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/presiseringer:
b) Fylkestilskuddet frem til 2014 er vedtatt i henhold til inngått opptrappingsplan
mellom STFK og STIK. Det utarbeides likevel egen søknad og denne vil bli fremlagt for
styret i styremøte i januar 2013.
c) Foreløpig rapport foreligger. Denne gjennomgått av organisasjonssjef og Jan Erik
Ingebrigsten (NTNU). Avventer endelig rapport før presentasjon i styret.
d) Det planlegges møte med de 7 partiene som i dag utgjør Trøndelagbenken. I tillegg vil
det bli tatt initiativ til å få gjennomført en debatt mellom Linda Helleland(H) og Jorodd
Asphjell(AP) helt inntil valget. Det vil også publiseres kronikker ifb med valget.
e) Ledermøte avholdes mandag 29. april 2013 kl 18.00-21.00 på Charlottenlund vgs.
Ny infosak: j) Samarbeidsavtale STIK og STFK om bruken av økt fylkestilskudd i
perioden 2012-2014. Terje Roel orienterte om at denne nå er underskrevet.
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Sak 53/12-14 Budsjett 2013
Saksvedlegg
a) Budsjettdokument 2013
b) Budsjett 2013
Saksfremstilling
Det vises til sakens dokumenter

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Forslag til budsjett for 2013 vedtas
Vedtak:
1) Styret forslag til budsjett for 2013 til orientering.
2) Budsjett for 2013 legges frem for styret for ny behandling i februarmøtet der bl.a
følgende forutsetninger er innarbeidet: Fylkestilskuddet fordelt i tråd med
samarbeidsavtale mellom STFK og STIK og at Idrettens Hederskveld går i balanse.
3) Organisasjonssjefen bes legge frem en sak om personalsituasjonen i Sør-Trøndelag
Idrettskrets i januarmøtet 2013.
4) Det gis en orientering om Storbyprosjektet sett opp mot budsjett og aktivitet i
styremøte i februar 2013.
Vedtaket ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Sak 54/12-14 Evaluering Idrettens Hederskveld 2012
Saksvedlegg
a) Evalueringsskjema med akkumulerte tall og kommentarer(ettersendes)
b) Regnskap Idrettens Hederskveld 2012
Saksfremstilling
Idrettens Hederskveld 2013 ble avviklet 19.10.2012 på Britannia Hotell i Trondheim.
Arrangementer var delt i to ”avdelinger” hvor prisutdelingen ble avviklet først og her var det
fri adgang for alle. Deretter ble det avholdt middag med underholdning for prisvinnerne og de
som hadde løst billett.
Evalueringen som er gjennomført er overordnet og besvart av styremedlemmene STIK,
Samarbeidspartnere og Administrasjonen i STIK.
Innhold:
Valgt konsept
Markedsføring
Gjennomføring
Program
Økonomi
Totalitet

Evalueringen er gjennomført og besvarelsene summert og gjennomgått av fagkonsulent Ivan
Leraand.
Evaluering:
Tilbakemeldingen på vurderingsskjemaet er overveldende positiv til hvordan Hederskvelden
2012 ble utformet og gjennomført. Evalueringen vil bli gjennomgått i møte.
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Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
1. Evaluering gjennomført og resultatene av denne benyttes som innspill ved evt fremtidig
arrangement/Idrettens Hederskveld 2013
2. Regnskapet for Idrettens Hederskveld 2012 godkjent

Vedtak:
1. Evaluering gjennomført og resultatene av denne benyttes som innspill ved Idrettens
Hederskveld 2013. AU kommer med innspill til tettere samarbeid og mer involvering
ved neste års arrangement.
2. Regnskapet for Idrettens Hederskveld 2012 godkjent som det foreligger. Endelig
resultat legges frem for styret når det foreligger.

Sak 55/12-14 Idrettens barnerettigheter/bestemmelser om barneidrett
Saksvedlegg
a) Idrettens barnerettigheter
b) Bestemmelser om barneidrett
c) Begrunnelser, kommentarer, case og noen utdypninger fra
Saksfremstilling
Det ble bestemt i styremøte i september å orientere om idrettens
barnerettigheter/bestemmelser om barneidrett.
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. I Norge er over
500.000 barn med i idrettsaktiviteter i regi av norsk idrett. Norge har som eneste land i verden
regulert barneidretten gjennom ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”
Barneidretten skal skje gjennom idrettens verdier der idrettens barnerettigheter danner
grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at
barneidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og
varig idrettsglede.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Styret tok orientering til etterretning
Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen
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Sak 56/12-14 Høring – planprogram strategi for arealbruk - STFK
Saksvedlegg
a) Høring - planprogram strategi for arealbruk
b) Forslag tilsvar fra STIK
Saksfremstilling
Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt at det skal utarbeides en Regional Strategi for
arealbruk.
Strategi for arealbruk skal være et politisk styringsdokument som angir prinsipper for
arealbruk i fylket innen rammen av nasjonal politikk og bærende utvikling.
Fylkesutvalget vedtok at forslag planprogram skulle sendes på høring.
Frist for uttalelse til forslaget til planprogram er satt til 20. desember 2012.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Forslag enstemmig vedtatt med noen korrigeringer/presiseringer
Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Sak 57/12-14 Presentasjon fra Anleggsutvalget
Saksvedlegg
a) Orientering fra Anleggsutvalget(ettersendes)
Saksfremstilling
Viser til sak 20/12-14 og sak 21/12-14.
Det er vedtatt at hvert utvalg i tingperioden avgir en statusrapportering til et samlet
idrettskretsstyre ut i fra en vedtatt tidsplan.
Presentasjonen inneholder:
Gjennomførte aktiviteter
Pågående aktiviteter
Planlagte aktiviteter
Hvilke detaljerte områder i Strategiplanen ivaretas

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Orienteringen tatt til etterretning

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen
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Sak 58/12-14 Forslag opprettelse nytt Idrettsrådsutvalg NIF
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremstilling
Hensikten med utvalget:
NIF bør videreføre arbeidet med å revitalisere og klargjøre idrettsrådenes rolle. Et samarbeid
mellom den lokale idretten og kommunen basert på en klar avtale med fordeling av ansvar,
faste møteplasser og mulighet for medvirkning.
Målet for utvalget:
NIF skal i samarbeid med idrettskretsene etablere idrettsråd i alle kommuner (som har
tilstrekkelig antall idrettslag). Vi skal sørge for god kompetanse og solid støtte fra
idrettskretsene slik at idrettsrådene kan klare jobben som idrettens lokale talerør. Idrettsrådet
skal ha en klar forankring i den lokale idretten og en klar og formell samhandling med sin
hjemkommune.
Mandat for utvalget:
• Utvalget skal bestå av tillitsvalgte fra Idrettsstyret, idrettkretser og idrettsråd
• Utvalget rapporterer til idrettsstyret. Utvalget skal kunne behandle saker som er oversendt
fra Idrettsstyret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker
• Utvalget skal kunne ta initiativ til nødvendige seminarer og konferanser. Disse
skal godkjennes av Idrettsstyret
• Utvalget skal stimulere og følge idrettskretsenes arbeid med idrettsråd
Medlemmer i forrige NIF IR-utvalg:
Børre Rognlien, Idrettsstyret, leder
Jorodd Asphjell, Idrettsstyret
Kirsti Skog
Knut A. Askeland
Jostein O. Mo
Liv Fiala
Kristin Eggen
Grethe A. Holm
Sekretær: Arne Fagerlie, NIF
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Sør-Trøndelag idrettskrets ber idrettsstyret om igjen å opprette et nasjonalt idrettsrådsutvalg.
Bakgrunnen for forslaget er at Sør-Trøndelag idrettskrets mener at arbeidet med å revitalisere
og klargjøre Idrettsrådene sin rolle må fortsette. Derfor er det viktig med et nasjonalt utvalg
som har ansvaret for dette/koordinerer arbeidet. Forslag på hensikt, mål og mandat for
utvalget er beskrevet i saksfremlegget.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen
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