
 
 
 
 
 
 

Trondheim 19. august  2015       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 13 2014-2016 
 
Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen og Ronald 

Lindberg, Linda Hofstad Helleland, Kristian Pettersen 
Forfall: Julie Hole, May Romundstad 
Adm:   Kjell Bjarne Helland 

         
Sted:  Klubbhuset SK Freidig-Trondheim 
Tid:     Mandag, 17. august 2015     
 
 

 

Saksliste kretsstyremøte nr. 13 2014-2016 

 

Sak 72/14-16 Protokoll 

Sak 73/14-16 Referat og orienteringssaker 

Sak 74/14-16 Regnskap 2. kvartal 2015 

Sak 75/14-16 Tilsvar-høring på utkast søknad spillemidler 2016 

 

 

 

Kommentar til innkallingen:  

Møtested ble flyttet til klubbhuset til SK Freidig. 

 

Kommentar til sakslista: 

Pga flyttet møtested endres sak 73/14-16 c) til: Orientering fra SK Freidig 

 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 72/14-16 Protokoll    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 12 2014-2016 datert 11. juni 2015 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokollen godkjennes 

 

 

Vedtak: 

Protokoll enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 73/14-16 Referat og orienteringssaker    

a) Orientering fra Klæbu kommune og Klæbu Idrettsråd 

b) Trondheim Idrettsklinikk AS 

c) Utbygger Toppidrettssenteret i Granåsen 

d) Konferansen «fra ide til virkelighet» 

e) Utvikling sponsormarked i Midt-Norge 

f) Idrettens hus og prosess midlertidig bolig 

g) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig) 

h) Neste styremøte 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Referatsaker tatt til etterretning 

 

Vedtak: 

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer: 

a)Det ble gitt en orientering om klubbens organisering, statusbilde og utfordringerfra 

styreleder Lise T. Løvseth, daglig leder Mona Østgård og leder Skandia cup Brynjar 

Aune.  

f)På grunn av at blant annet Idrettens Hus skal rives så vil STIK flytte ut. Ennå ikke 

bestemt hvor vi skal sitte, men flere alternativer kartlegges. Antas utflytting senest 

01.07.2016. 

h)Neste styremøte er mandag 14. september kl 17.00-20.00 i Trondheim Spektrum 
 

 

 

Sak 74/14-16 Regnskap 2. kvartal 2015    

Saksvedlegg 

a)Kommentar til regnskapet 2. kvartal 2015 

b)Resultatregnskap 2. kvartal 2015 

c)Balanse 2. kvartal 2015 

 

Saksfremstilling 

Det vises til tilsendte vedlegg. 

Regnskap 2. kvartal 2015 viser ingen store avvik i forhold til vedtatt budsjett. Periodisering er 

som tidligere omtalt alltid en utfordring i vårt kvartalresultat første halvdel av året. Dette 

skyldes at både overføringer til oss og kontobelastninger fra oss ofte kommer i siste halvdel 

av året. 

Regnskapet vil bli gjennomgått i styremøte. 
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Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Regnskap 2. kvartal 2015 enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Regnskap 2. kvartal 2015 enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Sak 75/14-16 Tilsvar-høring på utkast søknad spillemidler 2016  

Saksvedlegg 

a)Høring på utkast søknad spillemidler 2016 

b)Forslag tilsvar på Høring søknad spillemidler 2016 

 

Saksfremstilling 

NIF sentralt har utarbeidet et forslag til søknad om spillemidler 2016. Idrettspolitisk 

dokument 2015-2019 gjelder for hele tingperioden og danner grunnlag for en vurdering av 

hvilke utfordringer og mål som gjelder for kommende års spillemiddelsøknad. I 

spillemiddelsøknaden er idrettens utfordringer og mål formulert samlet for hele 

organisasjonen på et relativt overordnet nivå. 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Forslag tilsvar ble gjennomgått og enstemmig vedtatt med noen tilføyelser. 

 

Vedtak: 

Forslag tilsvar ble enstemmig vedtatt uten noen tilføyelser 

 

 


