
 
 
 
 
 
 

Trondheim 24. mai 2013       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 13 2012-2014 
 
Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Frode Geving 

Sigrid Bratsberg 
Forfall: Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten 
Adm:   Kjell Bjarne Helland og Eva Olsen(sak 82/12-14 og 85/12-14) 

         
Sted:  Idrettens Hus - Trondheim 
Tid:     Onsdag 22. mai 2013     
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 

Sak 82/12-14 Protokoller 

Sak 83/12-14 Referat og orienteringssaker 

Sak 84/12-14 Idrettsbingo AS 

Sak 85/12-14 Regnskap 1. kvartal 2013 

Sak 86/12-14 Antidoping Norge -10 års jubileum 

Sak 87/12-14 Etablering av fysikalsk klinikk Toppidrettssenteret i Granåsen 

Sak 88/12-14 Møteplan frem til Idrettskretstinget 2014 

 

Kommentar til innkallingen:  

Ingen 

 

Kommentar til sakslista: 

Det ble meldt inn 2 nye orienteringssaker. Denne er 83/12-14 h) Møte STFK v/Karianne 

Tung og i) Spisset toppidrettstilbud kjelkehockeyspiller v/Strinda videregående skole 

 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 82/12-14 Protokoller    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 12 2012-2014 datert 19. april 2013 

b) Protokoll AU møte nr. 4 2012-2013 datert 25. april 2013 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokoller godkjennes 

 

Vedtak: 

Protokollene godkjennes 

 

 

 

 

Sak 83/12-14 Referat og orienteringssaker    

a) Nasjonalt Senter for Toppidrettsforskning 

b) Spillemiddelfordeling 2013 

c) Tilsvar Høring «Den norske Toppidrettsmodellen» 

d) Møte STFK ang mulig avtale ifb leie overnatting ved arrangement  

e) Erfaringer/tilbakemeldinger Ledermøte 22. april 2013 

f) Kort info fra alle utvalg(maks 3 minutt på hver) 

g) Idrettens Hus- nødvendig oppgradering 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning 

 

 

Vedtak: 

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer: 

d)Organisasjonssjefen vært i møte med STFK med formål å få etablert en avtale rundt 

leie overnatting i fylkeskommunale bygg ved arrangement. Det er også oversendt et brev 

med formell forespørsel. 

e)Tilbakemeldingene stort sett gode, men kunne vært ønskelig med at det ble avsatt tid 

til kort oppsummering fra resultat av gruppearbeidet. 

g)Møterommet som brukes til utleie vil få en lett oppgradering. Det etterstrebes på at 

dette gjennomføres i løpet av sommerferien. 

 

I tillegg ble det meldt inn 2 nye orienteringssak: 

h)Møte STFK v/Karianne Tung. Håndballregion Midt Norge deltok også under delen 

om tilgang til fylkeskommunale haller inkludert ønske om fri hall og baneleie.  

Det er også sendt et formelt brev fra STIK om dette i ettertid og denne vil få politisk 

behandling i fylkeskommunen. Møte for øvrig gikk på AntiDoping arbeid i den 

videregående skolen. 

i)Spisset toppidrettstilbud kjelkehockeyspiller v/Strinda videregående skole. Styreleder i 

STIK vært i møte rundt denne saken tidligere og det har nå fått sin løsning fra skoleåret 

2013-2014.  
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Sak 84/12-14 Idrettsbingo AS(unndratt fra offentligheten) 

 

 

 

Sak 85/12-14 Regnskap 1. kvartal 2013 

Saksvedlegg  

a)Resultatrapport 

b)Balanserapport 

 

Saksfremstilling 

Det vises til sakens dokumenter. 

Regnskapet etter 1. kvartal gir en begrenset oversikt over STIKs økonomiske situasjon. Så 

tidlig på året er det fortsatt en del inntekter/tilskudd som ikke er kommet på plass. Vi har 

tildelingsskriv på alle store inntektsposter, og overføringene vil komme senere i budsjettåret.  

Det utvidede fylkestilskuddet for 2012 og 2013 er overført STIK. Dette vil bli utbetalt videre i 

september/oktober måned 2013 ut ifra vedtak fattet på Idrettskretstinget 2012 og uttalelser fra 

Ledermøte STIK 2013. 

Regnskapet for 1. kvartal viser ingen store avvik i forhold til vedtatte budsjett. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Regnskap for 1. kvartal 2013 tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 86/12-14 Antidoping Norge – 10 års jubileum 

Saksvedlegg  

a)Ingen 

 

Saksfremstilling 

Antidoping Norge(ADN) ble stiftet ab Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund og 

Olympiske og Paralympiske komite(NIF) i 2003 for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten 

for dopingsaker skulle organiseres uavhengig av NIF og staten.  

Nå i 2013 feirer ADN sitt 10-års jubileum og STIK ved styreleder er invitert til markeringen 

som gjennomføres 11. juni 2013 på Grand Hotell i Oslo. 

STIK er sertifisert som «Rent Idrettslag/krets», noe vi ble i 2008. Antidoping arbeidet er noe 

som STIK ser på som svært viktig for å skape trygghet og samtidig sikre god informasjon til 

alle våre utøvere. 

I forbindelse med jubileet innstilles på at det gis en pengegave til antidopingarbeidet. 

Det foreslås at det gi kr 5.000 fra STIK 

 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Kr 5.000,-  gis i gave til Antidoping Norge i forbindelse med deres 10-års jubileum 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 87/12-14 Etablering av fysikalsk klinikk Toppidrettssenteret i Granåsen(unntatt fra 

offentligheten) 

 

 

 

Sak 88/12-14 Møteplan frem til Idrettskretstinget 2014 

Saksvedlegg  

a)Møteplan frem til april 2014 

 

Saksfremstilling 

Viser til vedlagte saksvedlegg.  

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Møteplan vedtas med noen få korrigeringer 

 

 

Vedtak: 

Møteplan vedtatt med følgende endring: 

Torsdag 22.8.13 16.30-19.30 Trondheim Spektrum(styreseminar v/Gro Eide) 

Mandag 16.9.13 16.30-19.30 Toppidrettsenteret(ordinært styremøte) 


