
 
 
 
 
 
 

Trondheim 18. september 2012       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 
 
Tilstede: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, 

Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen 
Forfall: Andreas Krogstad 
Adm:    Kjell Bjarne Helland 

         
Sted:  Hitra 
Tid:     Mandag 17. september 2012     
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 

Saksliste kretsstyremøte nr 5 2012-2014 

 

Sak 31/12-14 Protokoller 

Sak 32/12-14 Referat og orienteringssaker 

Sak 33/12-14 Høringsuttalelse Idrettsmeldingen 

Sak 34/12-14 Budsjett Idrettens Hederskveld 2012 

Sak 35/12-14 Prosess prisvinnere Idrettens Hederskveld 2012 

Sak 36/12-14 Presentasjon fra Idrettsrådsutvalget 

Sak 37/12-14 Diskusjon – mandat utvalg ”Forebyggende helsearbeide” 

 

 

Kommentar til innkallingen:  
Ingen 
 
Kommentar til sakslista: 
Nye referat og orienteringssaker og disse merket, 32/12-14 f) Høringsbrev – forslag til 
endringer i bingoregelverk og endringer for meldingslotteri, g) Informasjon fra 
Kretsledermøte på Gjøvik 14-16 september 2012, h) Politisk behandling endring 
fylkestilskudd 2012 
Ny sak, 38/12-14 Høring -  regulering markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat 
og drikke 
 
 
Sør-Trøndelag idrettskrets 
 
Terje Roel       
Møteleder 
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Sak 31/12-14 Protokoller    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 4 2012-2014 datert 22. august 2012 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokoll godkjennes 

 

Vedtak: 

Protokoller enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Sak 32/12-14 Referat og orienteringssaker    

a) Idrettsbingo AS 

b) Høringsmøter IR og SK 1. oktober og 3. oktober 2012 

c) Tiltak for å skape kunnskap/kjennskap Idrettens barne- rettigheter/bestemmelser 

d) Møte Trøndelagsrådet 24.09.2012 

e) Møte Sør-Trøndelag Skikrets sammen med IRT – Gråkallen skipark(22.08.2012) 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning 

 

Vedtak: 

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/presiseringer: 

a) Bingo Sør kommer på besøk i oktober 2012 med mål om erfaringsutveksling. 

b) Høringsmøter for Idrettsrådene gjennomføres 1. oktober på Bårdshaug/Orkanger og 

for Særkretser/regioner 3. oktober i Trondheim Spektrum. 

c) Idrettens barnerettigheter/bestemmelser om barneidrett settes opp som egen sak i 

styremøte  i desember. 

Nye orienteringssaker 

f) Høringsbrev – forslag til endringer i bingoregelverk og endringer for meldingslotteri. 

Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland orienterte og det ble besluttet å oversende 

tilsvarende svarsbrev som Idrettsbingo AS har sendt i forbindelse med samme høring. 

g) Kretsledermøte Gjøvik 14-16. september. Det ble gitt en orientering fra Olve Morken. 

Terje Roel, Olve Morken og Kjell Bjarne Helland deltok. 

h) Politisk behandling endring fylkestilskudd 2012. Denne saken behandles av 

Fylkestinget tirsdag 18. september 2012. 
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Sak 33/12-14 Høringsuttalelse Idrettsmeldingen 

Saksvedlegg  

a) Forslag til høringsuttalelse 

 

 

Saksfremstilling 

Idrettstyret v/Inge Andersen har invitert til dialogmøter i forbindelse med behandlingen av 

Idrettsmeldingen. STIK har tidligere gitt tilsvar til NIF’s anleggsutvalg sin forespørsel(sak 

26/12-14),  som gikk konkret på anlegg. 

Forespørselen nå går på hele idrettsmeldingen og i vedlagte forslag til svar er også tilsvaret fra 

sak 26/12-14 innbakt. 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Forslag høringsuttalelse tilsluttes med noen få endringer/tilføyelser. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling 

 

 

 

Sak 34/12-14 Budsjett Idrettens Hederskveld 2012  

Saksvedlegg 

a) Budsjett 2012 

b) Grovskisse planer av program deles ut i møte 

 

Saksfremstilling 

Planene for årets arrangement er i god samsvar med fjorårets arrangement og innspill som 

kom i Kick-off Idrettens hederskveld 2012, som ble avholdt 8. mars 2012. 

Utfordringene er usikkerhet rundt noen samarbeidspartnere ifb med økonomisk støtte og 

antall solgte billetter. 

    

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Arrangementet gjennomføres iht vedtatt budsjett. Eventuelle negative avvik på tilskudd fra 

samarbeidspartnere kompenseres fra tidligere avsatte midler og STIK’s disposjonsfond. 

AU får fullmakt til å godkjenne eventuelt kostnadsavvik. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling. 
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Sak 35/12-14 Prosess prisvinnere Idrettens Hederskveld 2012  

Saksvedlegg  

a) Ingen 

 

Saksfremstilling 

På idrettens hederskveld 2012 vil det bli gjennomført flere typer utdelinger. 

 Ildsjelspriser(Idrettsrådet i hver kommune plukker ut sin kommunes ildsjel) 

 Idrettsstipendier(Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune plukker ut 

sine stipendvinner) 

 Idrettsmerke(deles ut idrettsmerke til utøvere oppnådd merkekrav) 

 Bedriftsidrettspris(plukkes ut a bedriftsidrettskretsen) 

 Studentidrettsprisen(plukkes ut av styret i NTNUI) 

 Prestasjonspriser 

Innenfor prestasjonsprisene er det ingen eksterne nominasjonsprosesser som gjennomføres. 

Her er det som ved tidligere arrangementer en egen gruppe blant administrasjonen i STIK og 

blant samarbeidspartnere som innstiller på de ulike kandidater til de ulike priser. Disse 

kvalitetssikres opp mot sportsredaksjonen i Adresseavisen. Innstilling for prisvinnere for 2012 

er klare 1. oktober 2012.   

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

AU gis fullmakt til å godkjenne innstillingen på prisvinnere til Idrettens Hederskveld 2012. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling. 

 

 

Sak 36/12-14 Presentasjon fra Idrettsrådsutvalget 

Saksvedlegg  

Ingen (vil bli ettersendt fra Olve) 

 

Saksfremstilling 

Viser til sak 20/12-14 og sak 21/12-14. 

Det er vedtatt at hvert utvalg i tingperioden avgir en statusrapportering til et samlet 

idrettskretsstyre ut i fra en vedtatt tidsplan. 

 

Presentasjonen inneholder: 

 Gjennomførte aktiviteter 

 Pågående aktiviteter 

 Planlagte aktiviteter 

 Hvilke detaljerte områder i Strategiplanen ivaretas 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Orienteringen tatt til etterretning 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling 

 

 

 



 5 

Sak 37/12-14 Diskusjon – mandat utvalg ”Forebyggende helsearbeide” 

Saksvedlegg  

a) Ingen 

 

 

Saksfremstilling 

Viser til sak 29/12-14. Denne ble flyttet til styremøte 17. september 2012. 

Saken fremmes derfor på nytt. 

 

Utvalgets leder Frode Geving vil innlede i denne saken.  

 

Det er fra dette utvalget ønsket en diskusjon om hva STIK ønsker å oppnå med sitt 

folkehelsearbeid. Dette for å kunne utarbeide et mest mulig presist mandat. 

Diskusjonen vil derfor være: 

Hva er STIK’s funksjon ? 

Hva vil vi oppnå ? 

Hvem skal vi utfordre ? 

Hvem skal det gjelde for ? 

  

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Det foreligger ikke noe forslag til vedtak 

 

 

Vedtak: 

Utvalget foreslår inntil 3 tiltak/satsningsområder som presenteres i styremøte i 

november 2012. Utvalget bes vurdere tiltak innrettet mot ungdom og voksne. 

 

 

 

Sak 38/12-14 Høring –regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn 

mat og drikke 

Saksvedlegg  

Utsendt på e-post 15. september 2012 

 

Saksfremstilling 

Dette gjelder – forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn 

mat og drikke. Slik den nye forskriften er utformet vil den kunne få svært store følger for 

idrettslag og foreningers bruk av ulike sponsorer. Ingen av idrettens organisasjonsledd har 

vært invitert inn i høringen. 

NIF har utferdighet et forslag til tilsvar som det bes at særforbund og idrettskretser tilslutter 

seg.  

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Sør-Trøndelag Idrettskrets tilslutter seg forslag til tilsvar utarbeidet av NIF. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling 

 


