PROTOKOLL

Sør-Trøndelag Idrettskrets
IDRETTENS KOMPETANSESENTER
23.ordinære ting
og
Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag

Lørdag 21. april 2012

Skifer Hotell
Oppdal

2.0 Saksliste

2.1. Åpning
Felles åpning av tinget i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Idrettskrets
Konstituert kretsleder Terje Roel åpner tinget og ønsker representanter og gjester velkommen.
Han gikk til sak 3.3 pkt pkt. a. valg av dirigent.
Idrettskretsstyrets forslag til dirigent:
Ole Ivar Folstad
VEDTAK:
Enstemmig valgt
Ole Ivar Folstad tok over og hadde forslag om:
Forslag om at Idrettens Studieforbunds tingsaker blir behandlet sammen med SørTrøndelag Idrettskrets tingsaker.
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

3.0 Sakliste Sør-Trøndelag Idrettskrets Idrettens Kompetansesenter

3.1 Godkjenne de fremmøtte representanter til Sør-Trøndelag Idrettskrets’
ting.
Se representasjonsliste.
VEDTAK:
74 stemmeberettigede representanter ved åpningen.

3.2 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden.
Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags forslag til forretningsorden:
Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover.


Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer
enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10
minutter og 1 minutt for annen og tredje gang. Forøvrig kan dirigentene når disse finner det
påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede talere.
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Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med varighet på høyst 2 minutter til hver
sak pr godkjent tingdelegat. Delegaten viser representantnummer, henvender seg til
ordstyrer og sier ”Til forretningsorden”, og framfører sitt innspill.



Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer undertegnet med forslagstillers navn og navnet på
det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake,
og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.



Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe
annet.



I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet, samt de fattede
beslutninger.



Møtets forhandlinger er offentlige.

VEDTAK:
Enstemmig godkjent.

3.3 Velge sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Idrettskretsstyrets forslag til sekretær:
Bjørg Østvik Skauge
VEDTAK:
Enstemmig valgt.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets forslag til representanter til å skrive under protokollen:
Anne-Lise Bratsberg, Trondheim IR.
Trond Kvilhaug, Nordenfjeldske Vektløfterkrets.

VEDTAK:
Enstemmig valgt.

Idrettskretsstyrets forslag til tellekorps:
Eva Olsen.
Maj Elin Svendahl.

VEDTAK:
Enstemmig valgt.
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3.4 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets beretning for tingperioden 2010 2012
Ole Ivar Folstad gikk gjennom beretningen punkt for punkt.
Følgende hadde ordet:
 Arve Withbro, Ski.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Årsberetning for tingperioden 2010-2012 vedtas.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

3.5 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets regnskap med revisors melding for
2010 og 2011
Vedlegg:
Regnskap for 2010.
Noter til regnskap for 2010.
Årsberetning for 2010.
Kontrollkomitéens rapport 2010.
Fullstendighetserklæring for 2010.
Revisjonsberetning for 2010.
Regnskap for 2011.
Noter til regnskap for 2011.
Årsberetning for 2011.
Kontrollkomitéens rapport 2011.
Fullstendighetserklæring for 2011.
Revisjonsberetning for 2011.
Oversikt økonomi.

Innledning v/Terje Roel.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Regnskapene for 2010 og 2011 vedtas, overskudd overføres egenkapital.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

3.6 Behandle strategidokument.
Vedlegg ”Forslag til strategidokument for tingperioden 2012-2014”.
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Innledning v/Olve Morken, kretsstyret
Innledning til følgende punkt:
Vedr.: Anlegg: Rudolf Larsen, Orkdal IR.
Vedr.: Ungdomsidrett: Ola Hess, Meldal IR.
Vedr.: Idrettsråd: Ruth Laila Berge, Melhus IR.
Vedr.: Særkretser: Ingrid Lien Johnsen, Sør-Trøndelag Skiskytterkrets.
Følgende hadde ordet:
 Anne Sophie Hundstad, Friidrett.
 Arve Withbro, Ski.
 Grethe Liatun, Fotball.
 Anne-Lise Bratsberg, Trondheim IR.
 Bjørn Åge Berntsen, Bedrift.
 Terje Roel, Styret.
 Olve Morken, Styret.
 Stein Kalstad, Ishockey.
 Stein Svendsen, Trondheim IR.
 Olaf Løberg, Håndball.

Forslag fra Bjørn Åge Berntsen:
Under Anlegg pkt.4.:Stryk linjer etter flerbrukshaller og fram til jf veileder.
Punktet skal lyde:
STIK har som policy at det skal bygges flerbrukshaller jf. veileder fra Kulturdepartementet.
STIK innstiller ikke på spillemidler til gymsaler.
Forslag fra Idrettsrådet i Trondheim v/Stein Svendsen:
Under Anlegg – Nytt kulepunkt
Punktet skal lyde:
 Påvirke NIF sentralt til å arbeide for at nasjonale anlegg får finansiering over
statsbudsjettet.
Forslag fra Idrettsrådet i Trondheim v/Stein Svendsen:
Under Ungdomsidrett– Kulepunkt 5: Stryk ”fra Lokale Aktivitetsmidler”
Punktet skal lyde:
 Øke deltakelsen fra underrepresenterte grupper ved særskilte bevilgninger.
Forslag fra Idrettsrådet i Trondheim v/Stein Svendsen:
Under Idrettsråd– Nytt kulepunkt:
Punktet skal lyde:
 Alle Idrettsråd skal etablere samarbeid også mot politisk nivå i kommunen. (Vedtatt
med 40 stemmer for og 34 stemmer mot).
Forslag fra Idrettsrådet i Trondheim v/Stein Svendsen:
Under Særkretser– Kulepunkt 2 strykes.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Strategidokumentet for tingperioden 2012-2014 vedtas.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt Strategidokument med de forslag til endringer som kom inn.
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3.7 Behandle langtidsbudsjettet
Vedlegg:
Forslag til langtidsbudsjett for tingperioden 2012-2014.
Kommentarer til langtidsbudsjett for 2012-2014.
Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Langtidsbudsjett for tingperioden 2012-2014 vedtas.

Følgende hadde ordet:
 Arve Withbro, Ski.
 Anne-Lise Bratsberg, Trondheim IR.
 Terje Roel.
 Olve Morken.

Forslag fra Ski v/Arve Withbro:
Forslag til budsjett 2012-2014: Bebudet økt overføring fra fylkeskommunen går i første
omgang hovedsakelig til oppbygging av et arrangementfond, jf. strategiplan for 2012-2014.
Styret bes utarbeide forslag til statutter for det som sendes særkretsene på høring.
(Forslaget falt med 6 stemmer for og 68 stemmer mot).

VEDTAK:
Innstillingen fra Sør-Trøndelag Idrettskrets. Enstemmig vedtatt.

3.8 Behandle innkomne forslag og saker
Følgende hadde ordet:
 Terje Roel, styret.
 Bjørn Åge Berntsen, Bedrift.
 May Romundstad, Trondheim IR.
 Haakon Utby, Trondheim IR.
 Kjell Bjarne Helland, administrasjon.
 Olaf Løberg, Håndball.

Sør-Trøndelag Idrettskrets foreslår å videreføre nåværende ordning for tildeling av fylkestilskudd
fram til neste kretsting i 2014.
Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Nåværende ordning for tildeling av fylkestilskudd opprettholdes fram til neste kretsting i
2014.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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3.8.1 Tildeling av fylkestilskudd.
Nytt forslag fra styret: Sør-Trøndelag Idrettskrets ting 2012 delegerer til idrettskretsens styre 20122014 å fordele den bebudede økning i fylkestilskudd. Fordelingen skal godkjennes på
Idrettskretsens ledermøte 2013.
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

3.8.2 Endring av representasjonsreglement i ny § 12 fra STIK
”NTNUI gis en representant på STIK-tinget”.
Begrunnelse: Styret i STIK mener at NTNUI som er Norges største idrettslag bør være representert
på STIK sitt ting. Dette vil også sikre studentidretten ett fast mandat på tinget (Styret trakk sitt
forslag til fordel for Idrettsrådet i Trondheim sitt forslag)
Forslag fra Idrettsrådet i Trondheim v/May Romundstad:
Endring av ovennevnte forslag:
Forslag til endring punkt 3.8.
Studentidretten gis en representant på STIK tinget. Idrettsrådet i Trondheim har ansvaret for
å innkalle til møte der studentidrettslagene oppnevner representant til idrettskretstinget.
Begrunnelse
Ved å benevne Studentidretten i stedet for NTNU IL så blokkeres ikke andre studentidrettslag. Det
bør være et prinsipp at ingen klubb/idrettslag skal ha reservert plass på tinget, men velges gjennom
idrettens demokratiske kanaler.
Endring i lovtekst §12:
Punkt (1), b, a. endres slik at ”studentidretten” kommer med i opplistingen
I listen under punkt (1), b)a. tilføyes en linje med: Studentidretten, 1 representant.
VEDTAK:
Vedtatt med 68 stemmer for og 6 stemmer mot.

3.8.3 Endring av representasjonsreglement § 12 fra Norges Golfforbund

”Særforbund som ikke har representasjon på kretstinget gjennom ordningen for
særkretsen kan etter søknad bli representert på samme måte som særkretsen
(regioner) som strekker seg over mer enn ett fylke. Representanten må være
medlem i et idrettslag knyttet til Sør-Trøndelag idrettskrets. Det forutsettes at
forbundet har minst 5 klubber i kretsen.
Representanten må være valgt av klubbene i kretsen/regionen og meldt
idrettskretsen seinest en uke før tinget.”
Begrunnelse: Styret i STIK støtter forslaget, men at siste del av siste setning strykes. Med
bakgrunn i at alle representantene skal ha lik dato for innmelding av sin representant.
Norges Golfforbund støtter STIK sitt forslag og trekker da sitt foreslåtte forslag.
Ny lovtekst ved godkjenning av sak 3.8.2 og 3.8.3 blir:

§ 12 Representasjon på idrettskretstinget
(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a)
Idrettskretsens styre.
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b)

Representanter etter følgende skala:
a. 60 representanter for særkretsene og bedriftsidretten fordeles slik:
i. Hver krets, 1 representant.
ii. Studentidretten, 1 representant.
Særidretter med minimum 5 idrettslag, 1 representant.
iii. De resterende særkretsrepresentantene fordeles mellom særkretsene i
forhold til antall tilsluttede lag så langt representasjonsantallet rekker.
Ingen idrett skal ha flere enn 10 representanter til sammen på kretstinget.
For idretter som har regionalisert seg og derved er representert i flere
fylker, så begrenses representasjonen i forhold til den delen av aktiviteten
som ligger innenfor Sør-Trøndelag idrettskrets grenser.
b. 60 representanter for idrettsrådene fordeles slik:
i. Hvert idrettsråd: 1 representant. De resterende representantene fra
idrettsrådene fordeles mellom idrettsrådene basert på medlemstall.

3.8.4 Vedta ny lov med de endringer som er vedtatt i sak 3.8.2 og 3.8.3

VEDTAK:
Loven vedtatt med de endringer som er gjort.

3.9 Ansettelse av statsautorisert revisor til å revidere Sør-Trøndelag
Idrettskrets regnskap, og fastsette dennes honorar
Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Dagens avtale med KPMG videreføres i neste tingperiode. Idrettskretsstyret får fullmakt til å
fastsette honorar.
VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

3.10 Valg for Sør-Trøndelag Idrettskrets
Innledning og presentasjon av personene v/Ellen Beate Sandseter, leder i valgkomiteen.
Følgende velges:
Idrettskretsens styre bestående av - Jf. valgkomiteens innstilling:





leder
nestleder
5 styremedlemmer
2 varamedlemmer

VEDTAK:
Leder: Terje Roel, Trondheim Basketballklubb (Gj.valg) enstemmig valgt.
Nestleder: Olve Morken, Ålen IL (Gj.valg) enstemmig valgt.
Styremedlemmer: Frode Geving, Insider BIL (Gj.valg), Ådne Røkkum, Bjugn/Ørland skøyteklubb
(NY), Anne Sophie Hunstad, Nidelv IL (NY), Berit Gjelten, NTNUI (NY), Bjørn Åge Berntsen,
Freidig (NY) alle enstemmig valgt.
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Varamedlemmer: Andreas Krogstad, Trondhjems Seilforening (NY), Sigrid Bratsberg, Wing
Orientering (NY) begge enstemmig valgt.

Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Jf. valgkomiteens innstilling.
VEDTAK:
Medlem: Guri Solem, Byåsen IL (Gj.valg) enstemmig valgt.
Medlem: Harald Bjerkan, Trondhjems Turnforening (Gj.valg) enstemmig valgt.
Varamedlem: Ellen Beate Sandseter, Trondhjems Seilforening (NY) enstemmig valgt.
Varamedlem: Ole Ivar Folstad, Trondhjems Turnforening (Gj.valg) enstemmig valgt.

Valgkomité med leder og 2 medlemmer med 1 vararepresentant. Jf. styrets innstilling.
VEDTAK:
Leder: May Romundstad, Sverresborg IL (NY) enstemmig valgt.
Komitemedlem: Jon Anders Kokkvoll, Røros IL (NY) enstemmig valgt.
Komitemedlem: Reidun Vikan (NY) enstemmig valgt.
Varamedlem: Bjarne Brubakk, Malvik (NY) enstemmig valgt.

Representanter til ekstraordinært Idrettsting 2012 og Idrettstinget 2015:
Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Idrettskretstinget gir Idrettskretsstyret mandat til å velge ut representanter til ekstraordinære Idrettstinget for 2012 og Idrettstinget for 2015 samt eventuelle andre ekstraordinære ting.
Forslag fra Idrettsrådet i Trondheim v/Anne-Lise Bratsberg:
Det forutsettes at idrettsrådene er representert og at minst en av representantene skal være
under 30 år.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

Trondheim, 21. april 2012

Bjørg Østvik Skauge
referent

_________________________
Anne-Lise Bratsberg

________________________
Trond Kvilhaug

9

