
 
 
 
 
 
 

Trondheim 15. september  2015       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 
 
Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 

79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77, 79 og 80) og May Romundstad 
Forfall: Julie Hole, Ronald Lindberg, Kristian Pettersen 
Adm:   Robert Olsvik(sak 79) og Kjell Bjarne Helland 

         
Sted:  Idrettens Hus/Trondheim Spektrum 
Tid:     Mandag,  14. september 2015     
 
 

 

Saksliste kretsstyremøte nr. 14 2014-2016 

 

Sak 76/14-16 Protokoll 

Sak 77/14-16 Referat og orienteringssaker 

Sak 78/14-16 Styrets beretning 2014-2015 

Sak 79/14-16 Resultat Idrettsregistreringen 31.12.2014 

Sak 80/14-16 Idrettens Hederskveld 2015 

Sak 81/14-16 Energismarte Idrettsanlegg 

 

 

Kommentar til innkallingen:  

Ingen 

 

Kommentar til sakslista: 

Ny sak referat og orienteringssaker – 77/14-16 f)Fakkelturne ifb med YOG2016 . 

 

Styremedlem Bjørn Åge Berntsen meldte seg inhabil til behandling av sak 81/14-16. Dette 

med bakgrunn i at han er leder av Senter For Idrettsanlegg og Teknologi(SIAT/NTNU). 

De øvrige styremedlemmene aksepterte dette. 

 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 72/14-16 Protokoll    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 13 2014-2016 datert 19. august 2015 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokollen godkjennes 

 

 

Vedtak: 

Protokoll enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 73/14-16 Referat og orienteringssaker    

a) Trondheim Idrettsklinikk AS 

b) Samspillskonferansen 2015 

c) Idrettsrådssamling 6. og 7. november 2015 

d) Strategisamling STIK 

e) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig) 

f) Neste styremøte 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Referatsaker tatt til etterretning 

 

Vedtak: 

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer: 

a)Programmet for Samspillskonferansen er da sendt. Vinneren av årets Samspillspris 

offentliggjøres mandag 21. september 2015 – hvor det vil bli invitert til pressekonferanse 

i lokalene til TrønderEnergi. Prisen vil bli utdelt under selve konferansen den 16. 

oktober 2015. 

c)Idrettsrådskonferansen arrangeres på Frøya. Det ønskes at alle Idrettsråd er 

representert med minst en deltager. 

d)Strategisamlingen for styret i STIK tar man sikte på å arrangere over 2 dager og da i 

forbindelse med Ungdoms OL på Lillehammer i februar 2016. 

f)I forbindelse med Ungdoms OL(YOG2016) vil det bli arrangert en fakkelturne, med 

arrangement i alle 19 fylker. Det er ønsket bistand fra STIK’s organisasjonssjef på 

dette. Ting fortsatt ennå ikke endelig avklart. 

h)Neste styremøte er fredag 2. oktober kl 15.30-16.30(telefonmøte). Dette møtet 

arrangeres kun hvis behov. Bakgrunnen for at dette er lagt slik er på grunn av 

eventuelle avklaringer som må gjøres i forbindelse med Idrettens Hederskveld. 

Neste ordinære styremøte er mandag 19. oktober kl 16.30-20.00 i Trondheim Spektrum. 
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Sak 78/14-16 Styrets beretning 2014-2015    

Saksvedlegg 

a)Forslag Styrets beretning 

 

Saksfremstilling 

Dokumentet Styrets beretning 2014-2015 gjennomgås i møte. 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Vedlagt forslag «Styrets beretning 2014-2015» vedtatt med de innspill/kommentarer som 

fremkom i møte. Endringene tas inn i det endelige dokumentet. 

 

 

Vedtak: 

Styret tok gjennomgangen til etterretning og ber administrasjonen ta inn de 

kommentarer og innspill som fremkom i møte, og legge frem beretningen til endelig 

behandling i styremøte senest desember 2015. 

 

 

 

 

Sak 79/14-16 Resultat Idrettsregisteringen 31.12.14 

Saksvedlegg 

a)Ingen 

 

Saksfremstilling 

Idrettsregistreringen gjennomføres hvert år i januar. 

Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer 

nøkkelinformasjon til NIF på en enkel nettbasert løsning.  

 

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale 

aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra 

idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten. 

 

Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. 

Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i ytterste 

konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs 

lov § 10-2. 

Styret i idrettslaget er ansvarlig for at det rapporteres korrekte data. Det er imidlertid naturlig 

at registreringen utføres av den som er ansvarlig for medlemsoversikten i idrettslaget. 

Hva registreres: 

1.Oppdatere opplysninger om idrettslaget som adresse, felles e-postadresse og kontonummer. 

2.Navn på leder med fødselsdato, adresse og e-postadresse. 

3.Navn, adresse og e-postadresse for den som er ansvarlig for politiattest i idrettslaget dersom 

idrettslaget omfattes av ordningen. 

4.Navn, adresse og e-postadresse for den som er ansvarlig for medlemsregisteret i idrettslaget 

5.Antall medlemmer og aktive medlemmer i idrettslaget inndelt etter alder og kjønn pr. 31. 

desember 2014. 

•Alle tall som skal registreres skal være per 31. desember  
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•Idrettslaget registrerer først antall medlemmer 

•Idrettslaget registrerer deretter antall aktive medlemmer i hver gruppe (aktive medlemmer er 

antallet medlemmer som utøver en idrettsaktivitet i henhold til definisjonene). I gruppene er 

det registrert forskjellige idrettsgrener som definerer den type idrettsaktivitet som drives. 

Særidrettslag har selvsagt bare én gruppe og må registrere aktive medlemmer i denne 

gruppen. Det er viktig at det kun er egne medlemmer som telles som aktive medlemmer. 

 

Resultatet av medlemsregistreringen pr 31.12.2014 vil bli gjennomgått i møte. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstillingen 

 

 

 

Sak 80/14-16 Idrettens Hederskveld 2015 

Saksvedlegg 

a)Ingen 

 

Saksfremstilling 

Idrettens Hederskveld arrangeres fredag 16. oktober 2015. Dette er det 6. året denne 

arrangeres. 

På årets arrangement vil det bli delt ut Prestasjonspriser, Idrettsmerke, Stipendier, 

Arrangørpris, årets Pådriverpris og 26 Ildsjelspriser. 

Stipendiene deles ut av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

Ildsjelene er utpekt av idrettsrådet i hver enkelt av våre 26 medlemskommuner. 

Prestasjonsprisene og Arrangørpris er plukket ut i samarbeid med Sportsredaksjonen i 

Adresseavisen. 

Pådriver prisen er utpekt av vårt Ungdomsutvalg som har fått i oppgave å foreslå en som 

bidrar/har bidratt vesentlig for arbeide med ungdom og utdanning av unge ledere innenfor 

idretten. 

 

De ulike innstillinger blir gjennomgått i møte. 

 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Styret vedtok enstemmig innstillingene for prisvinnere Idrettens Hederskveld 2015. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstillingen 
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Sak 81/14-16 Energismarte Idrettsanlegg 

Saksvedlegg 

a)Protokoll møte nr 8/14-16 Nord Trøndelag Idrettskrets – sak 39/15 

 

Saksfremstilling 

Energismarte Idrettsanlegg er et 3 årig Interregionalt samarbeidsprosjekt mellom Jamtland- og 

Harjedalens Idrottsforbund, Vasternorrlands Idrottsforbund, Nord Trøndelag Idrettskrets og 

Nord-Trøndelag Idrettskrets. 

Prosjektet gjennomføres i tidsrommet 01.05.15-30.04.2015. 

Prosjektet har en total norsk kostnadsramme på 6,4 millioner og er bla finansiert gjennom et 

interregtilskudd på kr 2.160.000, fylkeskommunal medfinansiering fra Nord- og Sør 

Trøndelag Fylkeskommune på til sammen kr 600.000, tilskudd fra Norges Idrettsforbund på 

kr 500.000 og Nord Trøndelag Elektrisitetsverk på kr 300.000. 

I tillegg bidrar Trondheim kommune med kontantinnskudd samt arbeidstid i prosjektet. 

Orkdal Idrettsråd bidrar med arbeidstid i prosjektet. 

Idrettskretsenes bidrag til medfinansiering er arbeidstid i verdsatt til totalt kr 150.000 pr krets. 

Prosjektlederansvar på norsk side er plassert hos Senter for idrettsanlegg og teknologi(SIAT). 

 

Det skal etableres en styringsgruppe for prosjektet. Dette er styringsgruppen for alle 

involverte i dette interregionale prosjektet. 

Styreleder Terje Roel og Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland foreslås som STIKs 

representanter i styringsgruppen. 

 

Det vil videre opprettes en egen prosjektgruppe kun for den norske grupperingen, tilsvarende 

vil også gjøres i Sverige. 

Styremedlem Ronald Lindberg og Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland foreslås å 

representere STIK i den norske prosjektgruppen. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

1) 

Styreleder Terje Roel og Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland foreslås som STIKs 

representanter i styringsgruppen for prosjektet som inkluderer Sverige og Norge. 

2) 

Ronald Lindberg og Kjell Bjarne Helland foreslås å representere STIK i den norske 

prosjektgruppen. 

 

Vedtak: 

Styremedlem Bjørn Åge Berntsen meldte seg inhabil og forlot møterommet under 

behandlingen av denne saken. 

 

1)Vedtatt som innstillingen 

2)Vedtatt som innstillingen 

 

3)Styret i STIK forutsetter at prosjektet vil etableres med prosjektmedarbeidere med 

den rette kompetanse som prosjektet etterspør. Videre forutsettes det at SIAT ved 

prosjektleder for arbeidsgruppen spesifiserer kompetansekrav og estimert tidsbruk. 

Dette fremlegges deretter begge Idrettskretsene for behandling om man har ressurser 

som kan bidra i prosjektet. 

 

 

 


