
 
 
 
 
 
 

Trondheim 17. september 2013       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 17 2012-2014 
 
Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie 

Hunstad, Berit Gjelten og Sigrid Bratsberg  
Forfall: Frode Geving 
Adm:   Kjell Bjarne Helland 

         
Sted:  Idrettens Hus - Trondheim 
Tid:     Mandag 16. september 2013     
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 

Sak 102/12-14  Protokoller 

Sak 103/12-14  Referat og orienteringssaker 

Sak 104/12-14  Høringsdokument for interregionalt samarbeid Sverige -  Norge 

   2014-2020 

 

 

 

 

Kommentar til innkallingen:  

Ingen 

 

Kommentar til sakslista: 

Det ble meldt inn 2 nye orienteringssaker. Disse har fått saksnr 103/12-14 i) Møte STFK ifb 

Heimdal vgs, 20. september 2013, j) Kretsledermøte 13. – 15. september 2013. Tidligere sak 

103/12-14 i) Kort info fra alle utvalg har fått nytt saksnr 103/12-14 k) 

 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 102/12-14 Protokoller    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 16 2012-2014 datert 28. august 2013 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokollen godkjennes 

 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjennes 

 

 

 

Sak 103/12-14 Referat og orienteringssaker    

a) Status salgsprosess Idrettsbingo AS 

b) Status Trondheim Idrettsklinikk AS 

c) Oppsummering Nasjonal Idrettsrådskonferanse 30. august – 1. september 2013 

d) Møte VM-Nordiske grener 2021, 31. august 2013 

e) Møte med AU i Norges Håndballforbund Region Midt Norge, 3. september 2013 

f) Møte fylkesordfører, Norges Håndballforbund Region Midt Norge , STIK – 4. september 

2013 

g) Oppsummering Strategimøte «fotavtrykk 2012-2014» 22. august 2013 

h) Status Idrettens Hederskveld 2013 

i) 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) Avtale om salg er signert og salget vil formelt være gjennomført 1. oktober 2013. 

Avtalens innhold ble gjennomgått og styreleder STIK følger opp videre prosesser som 

pågår ifb med salget. 

h)Styret gir ros til administrasjonen ifb med jobben som er gjort ifb å skaffe ny 

samarbeidspartner, reforhandling eksisterende avtaler. Trønderenergi AS har sagt ja til 

å bli med som samarbeidspartner i år og med tanke på forlengelse avtale. 

AU informeres om de innstilte til prestasjonspriser når disse foreligger. 

k) Anleggsutvalget: 

Planlegging av møter sammen IR utvalget pågår. Også kommet signaler om at 

kjøleanlegget på Leangen vil få en merkostnad på ca 4 millioner. Anleggsutvalget følger 

denne saken sammen med IRT. 

Idrettsrådsutvalget: 

Felles møte med anleggsutvalget berammet til 2. oktober 2013. Oppfølging status avtaler 

mellom Idrettsråd og kommune følges kontinuerlig. 
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Folkehelse: 

Møte med Malvik IL gjennomført og de positive til pilotprosjekt om «foreldre i aktivitet 

mens barna trener». Nærmere info kommer i neste styremøte. 

Ungdomsutvalget: 

Skal være møte i utvalget i uke 39. Særkretsutvalget: 

Møte «Trønderidretten i posisjon» er flyttet til onsdag 13. november i 

Toppidrettssenteret i Granåsen. Invitasjon er utsendt. 

I tillegg ble det meldt inn 2 nye orienteringssaker: 

i)Møte STFK ifb Heimdal vgs 20. september 2013. I forbindelse med bygging av ny 

Heimdal vgs så er STIK invitert til informasjonsmøte rundt status og planlagt videre 

prosess. Terje Roel og Kjell Bjarne Helland vil delta fra STIK. 

j)Kretsledermøte 13. – 15. september 2013. Dette ble arrangert i Sandvika/Akershus. 

Fra STIK deltok Terje Roel og Kjell Bjarne Helland. 

 

 

 

 

 

Sak 104/12-14  Høringsdokument for interregionalt samarbeid Sverige -  Norge 

     2014-2020   

Saksvedlegg 

a)Programutkast samarbeidsprogram 

 

Saksfremstilling 

Norge har deltatt i interreg Sverige – Norge- programmet siden 1996 og har lang erfaring i 

samarbeid og interaksjon mot Sverige. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i inneværende 

programperiode forvaltningsansvar og sekretariatsfunksjon i Sverige-Norge programmet, 

delområde Nordens Grønne Belte. 

Intereg IVA Sverige Norge er et program som dekker den svensk-norske grensen fra Jamtland 

og Nord-Trøndelag i nord til Østfold og Vastre Gotaland i sør. Programmet består av tre 

delprogram; Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid. 

 

Høringsdokumentet er forelagt styret for vurdering. Konklusjonen er at STIK ser positivt på 

initiativet som her er tatt, samtidig som at man ikke har noen tema å foreslå på nåværende 

tidspunkt for videre arbeide. STIK er likevel positiv til å vurdere forespørsler som måtte 

kunne komme innenfor dette samarbeidsprosjektet. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

STIK har ikke noen tema å foreslå på nåværende tidspunkt for videre arbeide. STIK er likevel 

positiv til å vurdere forespørsler som måtte kunne komme innenfor dette 

samarbeidsprosjektet. 

 

 

 

Vedtak: 

Som innstilling. 

 

 

 

 

 

 


