Trondheim 9. april 2015

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016
Tilstede:
Forfall:
Adm:

Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge
Berntsen, Ronald Lindberg
Jul Linda Hofstad Helleland , Juie Hole, Kristian Pettersen
Kjell Bjarne Helland

Sted:
Tid:

Idrettens Hus/Trondheim Spektrum
Onsdag, 8. april 2015

Saksliste kretsstyremøte nr. 10 2014-2016
Sak 58/14-16 Protokoll
Sak 59/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 60/14-16 Presentasjon halvgått løp - Ledermøte STIK 27. april 2015
Sak 61/14-16 Søknad Fylkestilskudd 2015
Sak 62/14-16 Møteplan 2015-2016

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Etter at sakspapirer ble utsendt ble det meldt inn 2 nye saker. Disse er: 63/14-16 Delegater til
Idrettstinget 2015 og 64/14-16 Felles mandat for Idrettsråd- og anleggsutvalget. I tillegg
ble det meldt inn en ny orienteringssak: 59/14-16 k) Nasjonal Idrettsrådskonferanse 17. –
19. april 2015.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 58/14-16 Protokoll
Saksvedlegg
a) Protokoll KS møte nr. 9 2014-2016 datert 5. mars 2015
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Vedtak:
Protokoll enstemmig vedtatt

Sak 59/14-16 Referat og orienteringssaker
a) Orientering fra VM2021-komiteens leder Guri Hetland om status arbeide
b) Status utvalgsarbeidet
c) Trondheim Idrettsklinikk AS
d) Orientering fra møter/arrangement ifb med WC-Granåsen 12. og 13. mars 2015
e) Orientering fra møte mellom styreledere og daglige ledere i Skikretsen, Fotballkretsen,
Håndballregionen og STIK 23. mars 2015.
f) Orientering fra møte STFK v/Fylkesordfører Tore O Sandvik - 26. mars 2015
g) Arrangement ifb med Toppidrettsveka – 22. august 2015
h) Status Energismarte Idrettsanlegg
i) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig)
j) Neste styremøte
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:
Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:
a)Kommunaldirektør i Trondheim kommune Morten Wolden holdt en orientering
status arbeide VM2021(Ski nordiske grener).
b)Idrettsråds- og anleggsutvalget har slått seg sammen til ett utvalg. Det er lagt
møteplan for utvalget. Det er avholdt to møter ifb sondering interkommunalt samarbeid
mellom idrettsrådene i Trheim, Melhus, Malvik, Klæbu, Skaun, Orkdal og Melhus.
Det jobbes forøvrig i flere prosesser både i Meldal, Rennebu og Orkdal. Mandat for
utvalget behandles i dette styremøte(sak 64/14-16).
Ungdomsutvalget hadde den 11. mars 2015 en samling med representanter fra
Trøndelag Korpsforbund, Trondheim Turistforening og Idretten. Tema er: hva kan vi
samarbeide om ? Allerede berammet ny samling 11. juni 2015.
Folkehelseutvalget har ved May Romundstad og Maj Elin Svendahl hatt møte med
Fysak-koordinator og kulturkonsulent i Skaun kommune. Fikk der orientering om
iverksatte og planlagte tiltak- samt felles ideutveksling.
Inkludering/Integrering: Hatt oppslag i ByAvisa og flere debatter i gang rundt tematikk
privatøkonomi og idrett.
Særkretsforum: Det planlegges samling «Trønderidretten i posisjon» 19. mai 2015.
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g)STIK vil i samarbeide med SMN1 arrangere en egen konferanse ifb med
Toppidrettsveka den 22. august 2015. Denne vil bli arrangert i SMN1 sine lokaler i
Søndre GT i Trheim.
h)Søknad om å bli antatt som Interreg prosjekt ble 25. mats 2015 sendt inn. Avgjørelse
vil komme i løpet av mai 2015.
j)Neste møte er Ledermøte mandag 27. april kl 17.30-21.00 og neste styremøte er 11. mai
kl 16.30-20.00 i Trondheim Spektrum.
Ny orienteringssak k)Nasjonal Idrettsrådskonferanse 17.- 19. april 2015. Denne
arrangeres på Scandic Hell og invitasjon er sendt alle STIK’s idrettsråd med stort ønske
om deltagelse fra alle.

Sak 60/14-16 Presentasjon halvgått løp - Ledermøte STIK 27. april 2015
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremstilling
Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer sitt ledermøte mandag 27.april på Strinda videregående
skole.
Programmet for Ledermøte ble behandlet i styremøte nr 9/2014-2016.
En av punktene er statusrapportering fra styret i STIK ved halvgått løp.
Det legges opp til innspills- diskusjonsdel på dette punktet. Vedtatt strategiplan for
STIK(2014-2016) er utgangspunktet for evalueringen.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Innspill til presentasjon 27. april 2015 innarbeides i en felles presentasjon som fremlegges
Ledermøte.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen
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Sak 61/14-16 Søknad Fylkestilskudd 2015
Saksvedlegg
Legges frem i møte
Saksfremstilling
Det utarbeides hvert år en søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune(STFK) om
Fylkestilskudd. Søknaden beskriver STIKs ansvarsoppgaver, utfordringer og mål.
Det har vært en opptrappingsplan av tilskudd over 3 år(til 2014).
Årets søknad om Fylkestilskudd er derfor den første etter tidligere inngått opptrappingsplan er
gjennomført. Beløpet det søkes om denne gangen inneholder kompensasjon for lønns- og
prisstigning samt et økt aktivitetsnivå.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har gitt noen forutsetninger for sin tidligere økning av
tilskudd. Disse vil også ivaretas for kommende året.
Forutsetningene for økningen er en ytterligere fokusering på:
 Integreringsarbeidet blant minoritetsungdom økes
 Innsatsen mot mobbing/holdningsskapende arbeid økes
 Arbeidet med å forhindre frafall fra idretten blant ungdom økes
 Arbeidet med folkehelsearbeidet for ungdom økes
Disse punktene er sammen med øvrige oppgaver ivaretatt i søknaden om Fylkestilskudd 2015.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Utkast til tilsvar tilsluttes med noen endringer/tilføyelser.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Sak 62/14-16 Møteplan 2015-2016
Saksvedlegg
a)Forslag møteplan 2015-2016
Saksfremstilling
Det gjennomføres ca 10 styremøter pr år. De fleste møtene gjennomføres i Trondheim
Spektrum, men det etterstrebes også å avholde styremøter ute i de ulike kommuner. Disse
møtene vil da i tillegg inneholde informasjon fra Idrettsråd og kommunens politiske- og
administrative ledelse.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Forslag til møteplan vedtas med noen få endringer.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen
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Sak 63/14-16 Delegater Idrettstinget 2015
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremstilling
Idrettstinget arrangeres 5. til 7. juni på Scandic Nidelven i Trondheim. Sør-Trøndelag
Idrettskrets har mulighet til å stille med inntil 4 delegater. Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets
er av Idrettskretstinget i 2014 gitt fullmakt til å utpeke delegatene. Idrettskretstinget ga
samtidig følgende signaler de oppfordret styret til å ta med i sine vurderinger:
 Minst et delegat under 30 år
 Minst et delegat fra et Idrettsråd
I tillegg til dette gjelder NIF’s valgbarhetsbestemmelser inntatt i NIFs lov §§2-4 til 2-7.
Ved representasjon til Idrettstinget skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal
være i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved oppnevning av mer enn
3 delegater skal det oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Kravet gjelder også der det
oppnevnes mer en ett varamedlem.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Det foreligger ingen forslag til vedtak

Vedtak:
Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets har utpekt følgende delegater til Idrettstinget 2015:
Terje Roel(styreleder STIK) May Romundstad(Nestleder STIK), Rune Hagen(leder
Oppdal Idrettsråd). I tillegg utnevnes to vararepresentanter: Ruth Laila Berge(leder
Melhus Idrettsråd) og Skjalg Ledang(leder Ørland Idrettsråd)

Sak 64/14-16 Felles mandat for Idrettsråd- og anleggsutvalget
Saksvedlegg
a)Sendt på e-post
Saksfremstilling
Idrettsråds- og anleggsutvalget har valgt å slå seg sammen. Dette med begrunnelse i at man
ser at oppgaver og målgruppe ofte er veldige like.
Det er derfor utarbeidet et felles mandat for utvalget.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Forslag til mandat tilsluttes

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling
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