Trondheim 8. april 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 23 2012-2014
Tilstede:
Forfall:
Adm:

Terje Roel, Olve Morken(på telefon), Frode Geving, Anne Sophie Hunstad,
Berit Gjelten, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg
Bjørn Åge Berntsen
Kjell Bjarne Helland

Sted:
Tid:

Trondheim Spektrum
Mandag 7. april 2014

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 141/12-14
Sak 142/12-14
Sak 143/12-14

Protokoller
Referat og orienteringssaker
Trondheim Idrettsklinikk AS

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Det er en korrigering på tittel orienteringssak 142/12-14 b) Møte Røros ang
idrettskoordinator i fjellregionen.
Det ble meldt inn 1 orienteringssak etter sakspapirene ble sendt ut. Denne er sak 142/12-14 d)
Angående arrangementsseminar ifb NM-Ski 2015/Røros

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 141/12-14 Protokoller
Saksvedlegg
a) Protokoll styrebehandling gjort elektronisk ifb ny valgkomite 2016
b) Protokoll KS møte nr. 22 2012-2014, datert 11. februar 2014

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes

Vedtak:
Protokollene godkjennes

Sak 142/12-14 Referat og orienteringssaker
a) Idrettskretstinget 2014
b) Møte Røros ang Idrettsrådgiver stilling Glåmdal kommune/Hedmark
c) 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)Har hatt gjennomgang møte med dirigent for tinget Kirsti Jaråker for å gjennomgå
papirene. Ingen innvendinger fremkom. Alt tyder på god påmelding.
b)Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland deltok på vegne av STIK. I tillegg var styrets
nestleder Olve Morken tilstede, men i dette møte som Holtålen kommune. Det er her
snakk om et samarbeid mellom 7 fjellkommuner hvor Holtålen og Røros tilhører SørTrøndelag. Tanken er at det opprettes en idrettskoordinator som skal bistå alle 7
kommuner med fokus idrett og kultur. Denne vil da være til støtte for idrettsråd og
idrettslag i aktuelle kommuner. Denne saken fortsatt under arbeide og mulig
finansiering er heller ikke på plass ennå. Her vil det komme mer informasjon når dette
foreligger.
c) Anleggsutvalget:
Planlegger felles møte med Idrettsrådsutvalget for oppsummering av fellesmøter med
ulike kommuner/idrettsråd.

Idrettsrådsutvalget:
Se anleggsutvalget. I tillegg gjennomført flere årsmøter i Idrettsråd hvor STIK deltar på
mange av disse. Det er også gjennomført møte med ordfører på Oppdal og Røros og da
med hovedtema samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd.
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Folkehelse:
Intet nytt siden forrige møte
Ungdomsutvalget:
Klubbesøk ungdomsstyret i Byåsen IL gjennomført 20. mars 2014. Sigrid Bratsberg og
Atle Rolstadaas stilte fra STIK. Lederkurs for ungdom gjennomført og 18 stk deltok
med gode tilbakemeldinger.
Særkretsutvalget:
Det er jevnlig kontakt med ulike særkretser i ulike fora. Møte Skikretsen avholdes 8.
april 2014.
Ny sak:
d)Det tas kontakt med Sør-Trøndelag Skikrets i for å sjekke interesse for et felles
arrangementsseminar ifb med NM-Ski 2015/Røros. Det tas også kontakt med Hedmark
Idrettskrets ifb med samme sak.

Sak 143/12-14 Trondheim Idrettsklinikk AS (unntatt fra offentligheten)
Saksvedlegg
a)Tiltak under arbeide og planlegging

Saksfremstilling
Viser til styresak 139/12-14.
Trondheim Idrettsklinikk AS har vært fast orienteringssak i styremøte STIK siden opprettelse
av selskapet. Selskapet har som tidligere opplyst en anstrengt likviditet, noe som heller ikke er
annet å forvente i første driftsår. I grunnlaget for etablering av selskapet var det forespeilet at
selskapet skal gå med overskudd etter 2. driftsår. Det er heller ingen ting som tyder på at dette
ikke vil være mulig. Idrettsklinikkens inntekter er i hovedsak leieinntekter fra de ulike
fysioterapeuter, prosjekter, testing, kurs, seminar og konferanser som arrangeres i
Idrettsklinikkens regi. Når det gjelder fysioterapeuter har vi pr dato 7 stk i ulike
stillingsprosenter og da naturlig leier lokaler i tilsvarende prosentandel. Til sammen utgjør
dette 3,1 årsverk pr dato.
I tillegg så er det kun en som har driftstilskudd på 40% i klinikken. Målet er å få økt antallet
her, men dette er tilskudd som gis personlig og gis etter vedtak knyttet til behovsvurderinger i
Trondheim kommune. Pr dato så er leieinntektene slik at husleien Idrettsklinikken belastes
omtrent i balanse. Andre inntekter kommer fra tjenester diverse lag, testing som er økende og
salg av treningskort til pasienter under behandling og rehabilitering. Vi har utfordringer med å
«selge» avtaler, utvikle kurs, etablere og søke prosjektstøtte, seminar og konferanser. I
hovedsak skyldes dette kapasitetsutfordringer da de som er satt til å lede Idrettsklinikken i
tillegg skal drive egen virksomhet. Oppsummert vil det si at tid til å lede og utvikle
inntektsskapende tiltak for Idrettsklinikken er sterkt begrenset.

Styret i Trondheim Idrettsklinikk AS har utarbeidet en oversikt over tiltak som er booket og
klar for gjennomføring og tiltak som er planlagt og ansvarlig satt på oppgavene. Alle tiltak
ikke fått tidsangivelse ennå, men det jobbes kontinuerlig med dette.
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Styret i STIK vil fortsatt holdes oppdatert på utviklingen i selskapet i hvert styremøte eller på
forespørsler.

Organisasjonssjefens forslag til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstillingen

4

