Trondheim 18. desember 2013

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014
Tilstede:

Gjest:

Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie
Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg
Berit Gjelten
Eva Olsen, Bjørg Skauge, Ivan Leraand, Maj Elin Svendahl og Kjell Bjarne
Helland
Tore Rømo og Eva Skei (sak 112 a)

Sted:
Tid:

Idrettens Hus - Trondheim
Mandag 16. desember 2013

Forfall:
Adm:

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 111/12-14
Sak 112/12-14
Sak 113/12-14
Sak 114/12-14
Sak 115/12-14

Protokoller
Referat og orienteringssaker
Evaluering Idrettens Hederskveld 2013
Budsjett 2014
Etablering av skoleidrettslag

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Det ble meldt inn en ny orienteringssak. Denne er da 112/12-14 j)

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 111/12-14 Protokoller
Saksvedlegg
a) Protokoll KS møte nr. 18 2012-2014, datert 19. november 2013

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Vedtak:
Protokollen godkjennes

Sak 112/12-14 Referat og orienteringssaker
a) Landsturnering 2014
b) Idrettsbingo AS-sluttrapportering
c) Status Trondheim Idrettsklinikk AS
d) Nasjonal konferanse for Barn- og ungdomsidrett gjennomført 21. og 22. november 2013
e) Besøk fra Telemark Idrettskrets og Telemark Fylkeskommune
f) Struktur regnskapsrapportering
g) Status bruk sosiale media/hjemmesider
h) Kursrapportering 2013 for STIK
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)Landsturnering for utøvere med utviklingsnedsettelser arrangeres 29.-31. august
2014. Idrettene som deltar er håndball og fotball. Det antas å bli over 1.500 deltagere.
Tore Rømo og Eva Skie presenterte dette.
b)Oppgjør ifb med salg av Idrettsbingo AS er mottatt. Dokumentasjon sluttoppgjøret
utarbeidet av KPMG, fremlegges i neste styremøte.
j) Anleggsutvalget:
Sammen med Idrettsrådsutvalget er det gjennomført tre møter som tidligere omtalt.
Disse gjennomført i Åfjord, Snillfjord og Sandmoen i Trondheim. Gode møter.
Møter på Berkåk og i Stugudalen gjennomføres i løpet av januar 2014.
Felles anleggsutvalg hatt møte 20.11.2013 på Stjørdal. Ifb diskusjonen felles anleggsplan
og videre prosesser styres av leder i STIK sitt Anleggsutvalg – Ådne Røkkum.
Idrettsrådsutvalget:
Sammen med Anleggssutvalget gjennomført tre møter som tidligere omtalt. I tillegg
egne møter med Åfjord og Snillfjord for å etablere Idrettsråd i kommunene. Utvalget
har ellers hovedfokus på å få plass samarbeidsavtaler mellom kommune og idrettsråd i
alle 26 kommuner før idrettskretstinget i 2014.
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Folkehelse:
Ikke noe nytt å berette.
Ungdomsutvalget:
Ikke noe nytt å berette.
Særkretsutvalget:
Ikke noe nytt å berette.
I tillegg ble det meldt inn 1 ny orienteringssak:
j)Utbetaling av mva for 2012. STIK hadde i sine budsjetter satt kr 250.000, mens
endelige resultat ble at vi får overført kr 575.000. Det antas at beløpet utbetales før jul
2013. Mer informasjon kan også finnes på www.idrett.no.

Sak 113/12-14 Evaluering Idrettens Hederskveld 2013
Saksvedlegg
a)Regnskap Idrettens Hederskveld 2013(vil bli ettersendt)
Saksfremstilling
Denne saken ble utsatt fra styremøte 18.11.2013. Den gang hadde saken nr 109/2012-2014.
Idrettens Hederskveld 2013 ble avviklet 18.10.2013 på Britannia Hotell i Trondheim.
Arrangementet 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 prisvinnere og de
som hadde løst billett.
Alle idrettsråd og samarbeidspartnere har svart på et spørreskjema og resultatet av dette vil bli
gjennomgått i styremøte.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
1.Evaluering gjennomført og resultatene og av denne benyttes ved evt nytt arrangement i
2014.
2.Regnskap for Idrettens Hederskveld 2013 godkjennes. Underskuddet dekkes av
disposisjonsfondet

Vedtak:
1.
Evaluering gjennomført og resultatene av denne benyttes ved nytt arrangement
i 2014.
2.
Regnskap for Idrettens Hederskveld 2013 godkjennes. Underskuddet dekkes
av disposisjonsfondet.
3.
Sør-Trøndelag Idrettskrets gjennomfører Idrettens Hederskveld i 2014.
Organisasjonssjefen legger fram sak for styret med forslag til tid og sted, samt
budsjett for arrangementet

3

Sak 114/12-14 Budsjett 2014
Saksvedlegg
a)Budsjettdokument(vil bli ettersendt)
Forslag budsjett 2014(vil bli ettersendt)
Saksfremstilling
Det vises til sakens dokumenter.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Forslag til budsjett for 2014 vedtas.
Vedtak:
Budsjett 2014 vedtatt i henhold til innstilling.

Sak 115/12-14 Etablering av skoleidrettslag
Saksvedlegg
a)Forespørsel fra Idrettsrådet i Trondheim
Saksfremstilling
STIK har tidligere vært involvert i et Interreg-prosjekt (ca. 2003-2004?)hvor ordningen med
skoleidrettslag ble prøvd ut på 3-4 videregående skoler i fylket. Prosjektleder var Egil Gjølme
som fulgte opp skolene og skoleidrettslagene, gjennom kurs, samlinger og annen oppfølging.
Etter prosjektperiodens slutt har det så vidt vites ikke vært skoleidrettslag på noen av disse
skolene.
Studentidrettsforbundet satset også på skoleidrettslag i vgs for noen år tilbake, blant annet
med tanke på å rekruttere og skolere ledere til sine studentidrettslag, men denne satsingen ble
avsluttet da det ikke fungerte som håpet. De satser nå i stedet på lederkurs for ungdom i vgs.
I følge prosjektleder Egil Gjølme så er det et par viktige betingelser som må ligge i bunnen for
å lykkes med skoleidrettslag:

 Forankring i skolens ledelse
 Skolen må avsette ansatte ressurser til arbeidet med skoleidrettslag, som helst bør
gjennomføres som et valgfag
 Aktivitetene bør foregå ila skoledagens lengde eller i forlengelsen av denne
Det er mange utfordringer knyttet til opprettelse av skoleidrettslag, for eksempel stor
gjennomstrømming av elever, mange bor langt unna skolen sin, en del elever er allerede
medlem i IL, hvordan blir dette i evt. konkurranser…
STIK har pr i dag ikke kapasitet til å starte opp et pilotprosjekt med skoleidrettslag, da vi
allerede er i gang med en pilot på to videregående skoler, med intensjon om at alle
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idrettsfagelever skal få kursbevis som aktivitetsleder barneidrett i løpet av skoletida (Malvik
og Fosen).
En ny pilot er i oppstartfasen, med mål om at elever som skal bli barne- og ungdomsarbeidere
får gjennomført aktivitetslederkurs barneidrett i sin utdanning – dette gjelder Byåsen vgs.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
STIK har ikke kapasitet til å iverksette forsøk etablering av skoleidrettslag. STIK vil bistå
skoler som ønsker å starte skoleidrettslag med råd, veiledning og forslag ressurser som kan
gjennomføre kurs på skolen etter behov. Kostnadene dekkes av skolene det måtte gjelde.

Vedtak:
I henhold til innstillingen.
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