Trondheim 19. juni 2013

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2012-2014
Tilstede:
Forfall:
Adm:
Forfall:

Terje Roel, Olve Morken, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Frode Geving
Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten og Sigrid Bratsberg
Ingen
Ingen
Organisasjonssjef deltok ikke på grunn av sykdom i familien

Sted:
Tid:

Kommunehuset Holtålen
Mandag 17. juni 2013

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 89/12-14 Protokoller
Sak 90/12-14 Referat og orienteringssaker
Sak 91/12-14 Trondheim Idrettsklinikk AS
Sak 92/12-14 Interkommunalt prosjekt Skaun-Orkdal-Trondheim

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Det ble meldt inn 4 nye orienteringssaker. Denne er 90/12-14 i) Planlegging av anlegg- og
arrangementsseminar Knyken, j) Anleggsbefaringer idrettsanlegg i Agder – 16. august
2013, h)Prosess utarbeidelse strategidokument 2014-2016 og i)Orientering Hell
motorpark.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 89/12-14 Protokoller
Saksvedlegg
a) Protokoll KS møte nr. 13 2012-2014 datert 24. mai 2013

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokoll godkjennes
Vedtak:
Protokollen godkjennes

Sak 90/12-14 Referat og orienteringssaker
a) Idrettsbingo AS
b) Møte Norges Golfforbund(24.5.13)
c) Møte sammen Trondheim kommune og kulturminister Hadia Tajik(3.6.13)
d) Møte ang Idrett og utdanning (STFK, Ranheim Toppfotball, STIK)
e) Møte med STFK, Oppdal vgs og Oppdal alpin (29.5.13)
f) Info fra Ledermøte NIF i Sandefjord(31.5 og 1.6-13)
g) Besøk av NIF’s presidentskap 19. og 20.8.13
h) Kort info fra alle utvalg(maks 3 minutt på hver)

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning
Vedtak:
Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/vedtak:
a)Styret oppnevner følgende forhandlingsgruppe med det som mål å sluttføre et salg av
Idrettsbingo AS. Gruppen består av Terje Roel, Anne Sophie Hunstad, Kåre Claussen
og Kjell Bjarne Helland(sekretær). Hvis det blir enighet om et salg, legges det frem for
styret for godkjenning snarest mulig. Deretter innkalles det til ekstraordinært
idrettskretsting for endelig beslutning.
b) Utsettes til styremøte 26. august 2013, e) utsettes til styremøte 26. august 2013.
d) og e) Det bes om at styret orienteres i forkant av slike planlagte møter.
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h) Ungdomsutvalget har avholdt nytt møte, denne gang sammen med Kolstad fotball.
Utvalget har også fått to nye medlemmer. Disse er Anna Solberg(17 år-orientering og
kunstløp) og Sigurd Harby(19 år- innebandy).
Anleggsutvalget avholder felles anleggsutvalgsmøte, 20. juni(Verdal).
Planlagt møte mellom anleggsutvalget/idrettsrådsutvalget og Trondheim IR i slutten av
juni utsettes til høsten.
I tillegg ble det meldt inn 4 nye orienteringssak:
i)Planlegging av anlegg- og arrangementsseminar Knyken. Det planlegges gjennomført
et anleggs- og arrangementsseminar i Knyken i forbindelse med Toppidrettsveka. Dato
for seminaret vil være 8. august 2013. j) Anleggsbefaring idrettsanlegg i Agder – 16.
august 2013. Invitasjon sendt til flere særidretter, alle kommuner og idrettslag som
tidligere har meldt sin interesse.
h)Prosess utarbeidelse strategidokument 2014-2016. Terje Roel presenterte et forslag på
å bruke en helg (8.-10. nov) til å gjennomføre et strategiseminar for utarbeidelse av
Strategiplan 2014 – 2016 som skal presenteres på idrettskretstinget i 2014. Styret er
skeptisk til å benytte ekstern prosessveileder og det bes sjekkes ut andre muligheter.
i)Orientering Hell motorpark. Denne saken settes opp som orienteringssak i styremøte
26. august 2012.

Sak 91/12-14 Trondheim Idrettsklinikk AS
Saksvedlegg
a)Ettersendes
Saksfremstilling
Viser til styresak 87/12-14. Denne saken bringes nå opp for videre behandling i henhold til
vedtak i nevnte sak.
Toppidrettssenteret i Granåsen åpner i løpet av august/september måned 2013. Det er videre
tenkt at Trondheim Idrettsklinikk AS skal åpnes i løpet av september måned. Det er flere ting
som vil være nødvendig å avklare før den tid, samt investeringer som må gjøres, og derfor er
det lagt opp til et forholdsvis stramt utviklingsløp.

Vedtak:
Saken utsettes.
Det innkalles til nytt styremøte angående saken fredag 28. juni 2013- da som
telefonmøte.
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Sak 92/12-14 Interkommunalt samarbeid Skaun-Orkdal-Trondheim
Saksvedlegg
a)Kommunikasjon mellom partene i forbindelse med saken
Saksfremstilling
Det vises til saksvedlegget
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Det foreligger ikke noe forslag til vedtak

Vedtak:
Sør-Trøndelag Idrettskrets ser viktigheten av interkommunale idrettsanlegg og ber
Skaun motorsenter AS invitere Skaun IR til et møte om saken. Sør-Trøndelag
Idrettskrets deltar hvis det er ønskelig.
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