
 
 
 
 
 
 

Trondheim 24. oktober 2015       

 

Protokoll ekstraordinært Kretsstyremøte 

Møte nr 16 2014-2016 
 

 

Møtet gjennomført elektronisk ved hjelp av E-post 

 

Tilstede/svar fra : 

Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg, May Romundstad 

Ådne Røkkum, Linda Hofstad Helleland, Julie Hole, Kristian Pettersen 

         

Sted: 

Sendt elektronisk på epost 20. oktober 2015 og mottatt tilsvar fra alle innen torsdag 22. 

oktober 2015. 

     

 

 

Saksliste ekstraordinært Kretsstyremøte nr. 16 2014-2016 

 

Sak 84/14-16 Energismarte Idrettsanlegg 

 

 

Kommentar til innkallingen:  

Ingen 

 

Kommentar til sakslista: 

Ingen 

 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 84/14-16 Energismarte Idrettsanlegg    

Saksvedlegg 

a) Innkallingen til ekstraordinært Kretsstyremøte 

b) Protokoll Kretsstyremøte nr 14 / 2014-2016 

 

  

Saksfremstilling: 
Det vises til tidligere sak 81/14-16 Energismarte Idrettsanlegg. Og det vedtak som Kretsstyret 

fattet enstemmig jfr pkt 3) i vedtaket. 

  

«Styret i STIK forutsetter at prosjektet vil etableres med prosjektmedarbeidere med den rette 

kompetanse som prosjektet etterspør. Videre forutsettes det at SIAT ved prosjektleder for 

arbeidsgruppen spesifiserer kompetansekrav og estimert tidsbruk. 

Dette fremlegges deretter begge Idrettskretsene for behandling om man har ressurser som 

kan bidra i prosjekt.» 

  

Etter dette så har SIAT laget en kompetanseprofil for hva som er etterspurt. De  ressurser som 

er foreslått inn som prosjektmedarbeidere(Organisasjonssjef Bjørn Høgsnes og 

 Utviklingsleder Einar Lund)innehar ikke den rette kompetanse som SIAT har etterspurt. Det 

er verdt å merke seg at dette ikke dreier seg om ressurser for å lede prosjektet, men er «rene» 

fagressurser som er etterspurt. Videre har heller ikke STIK sagt at NTIK ikke kan ha ressurser 

i prosjektet, men at disse skal inneha den rette kompetanse som prosjektet etterspør. 

Dette er også bakgrunnen for at STIK ikke har noen egne fagressurser i prosjektet, STIK har 

ingen med denne kompetanse i sin stab. 

  

Det ble avtalt et møte mellom Nord Trøndelag Idrettskrets(NTIK) ved styreleder Susanne 

Bratli, Organisasjonssjef Bjørn Høgsnes og Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) ved styreleder 

Terje Roel og Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland.  

Styreleder i NTIK kom senere tilbake og avlyste dette møte da de ikke var villige til å endre 

sitt standpunkt. 

  

STIK v/styreleder og organisasjonssjef mottok pånytt en epost fra NTIK v/styreleder som er 

gjengitt under: 

  

«Hei Terje 

Viser til tidligere mail. Vi har hatt nytt styremøte i NTIK og drøftet saken nok en gang. 

Konklusjonen vår er fortsatt den samme: skal vi som prosjekteier ha mulighet til å ta 

prosjekteieransvaret er vi avhengige av å ha min. 50 % stillingsressurs. 

Vi er nå avhengige av å få en avklaring fra dere i STIK for å komme videre.  

Med vennlig hilsen 

Susanne Bratli 

Mobil 91624470» 

  

De alternativer som organisasjonssjef i STIK ser er da følgende: 

1)Akseptere kravet fra NTIK 

2)STIK avviser kravet og opprettholde sitt standpunkt, deretter sender saken over til Sør-

Trøndelag Fylkeskommune(STFK) for videre behandling 
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Gitt løsning 1) NIF har da sagt at de vil trekke seg ut av prosjektet, såfremt prosjektet ikke 

innehar den kompetanse som prosjektleder v/SIAT etterspør. 

Det vil si at kr 500.000,- vil gå ut av prosjektet. Hva konsekvensene her vil bli er ikke utredet. 

  

Det er viktig at STIK tar sin avgjørelse uavhengig hvordan NIF vil agere i denne saken. 

  

Ved alternativ 2) vil saken bli oversendt STFK v/Kari Mette Elden. 

  

Hva STFK så vil gjøre er ikke kjent, men dette kan være fra å annullere hele prosjektet til å 

kalle inn til et «meglingsmøte». 

  

Organisasjonssjefens forslag til vedtak: 
Det foreligger ikke noe forslag til vedtak 

  

 

 

Vedtak: 

Styret opprettholder konsekvensene av sitt vedtak fattet i sak 81/14-16 pkt 3). Saken 

oversendes Sør-Trøndelag Fylkeskommune for videre behandling. 

Saken unndras offentligheten. 

Vedtaket var enstemmig.  


