Trondheim 7. oktober 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2014-2016
Tilstede:
Forfall:
Adm:

Sted:
Tid:

Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg
Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge Berntsen, Kristian
Pettersen, Julie Hole
Maj Elin Svendahl(sak 26/14-16 b), Robert Olsvik(sak 26/14-16 c) og Kjell
Bjarne Helland
Idrettens Hus-Trondheim Spektrum
Mandag 6. oktober 2014

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 25/14-16 Protokoller
Sak 26/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 27/14-16 Budsjettavvik 2014 pga bortfall Bingoinntekter
Sak 28/14-16 Forslag til kandidater Idrettstinget 2015
Sak 29/14-16 Evalueringsrapport ifb Post 1 tildelingen til NIF
Sak 30/14-16 Prisvinnere Idrettens Hederskveld 2014

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Ingen
Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 25/14-16 Protokoll
Saksvedlegg
a) Protokoll KS møte nr. 4 2014-2016 datert 18. august 2014
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Vedtak:
Protokoll enstemmig vedtatt

Sak 26/14-16 Referat og orienteringssaker
a) Styremøte 15. september 2014 ble avlyst
b) Innblikk i hva som skjer innenfor kompetanse og utviklingsaktiviteter i STIK
c) Innblikk i bruk av hjemmeside og sosiale media STIK
d) Status etablering utvalg for perioden 2014-2016
e) Mulig pilotprosjekt «Energieffektive idrettsanlegg»
f) OL/PL debatt sammen med Adresseavisen 29. september 2014
g) Seminar «Trøndelag ønsker å være flest i bredden – best i toppen» 17. oktober 2014
h) Status Idrettens Hederskveld 2014
i) Orientering Nyhetsbrev utsendt siden siste styremøte i august 2014
j) Neste styremøte
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:
Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:
b)Maj Elin Svendahl presenterte ulike kurs, kompetanserettede tiltak som tilbys og
gjennomføres i STIK.
c)Robert Olsvik ga en orientering om STIK sin hjemmeside og bruk av sosiale
media(Facebook og Twitter)
d)Folkehelseutvalg består av: May Romundstad, Ann Kristin Dundal, John Tore Vik,
Dorthe Stensvold, Bård Kulseng og Maj Elin Svendahl
Ungdomsutvalget: Sigrid Bratsberg, Anna Solberg, Gøran Åkerholm, Atle Rolstadaas,
Julie Hole og Maj Elin Svendahl
Anleggsutvalget: Ådne Røkkum, Anne Lise Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen og Ivan
Leraand.
Idrettsrådsutvalget: Ronald Lindberg, Ivan Leraand
Integrering og inkluderingsutvalget: May Romundstad, Robert Olsvik og Ivan Leraand.
De vil forespørre og knytte til seg ressurser med ulike kompetanse samlet i en
ressursbank.
Særkretsforum: Terje Roel og Kjell Bjarne Helland
j) Neste styremøte er 10. november 2014 kl 17.00-20.00. Møtested ikke avklart.
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Sak 27/14-16 Budsjettavvik 2014 pga bortfall Bingoinntekter
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremstilling
I budsjettet for perioden 2014-2016 ble det på Idrettskretstinget i april 2014 vedtatt et budsjett
hvor Sør-Trøndelag Idrettskrets tildeles en spilltillatelse fra Idrettsbingo AS.
Vi har nå fått melding om at vi ikke tildeles noen tilskudd for 2014. Dette medfører et
budsjettavvik på 120.000. Ettersom vi har fått utbetalt kr 37.000,- for 2013 nå innenfor dette
regnskapsåret er det reelle budsjettavviket kr 83.000,-.
Tildelingen av spilltillatelser gjelder for ett år av gangen. Vi har allerede søkt om
bingotillatelse pånytt igjen for 2015.
Vi har budsjettert med et 0 – resultat og dette vil medføre et tilsvarende underskudd på kr
83.000,-.
Uavhengig av dette foreslås det at man for fremtiden ikke budsjetterer med inntekter fra
bingospill, da tildeling herfra ikke vil kunne være av forutsigbar art.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
1. Styret tok orientering til etterretning og ber om at budsjettet for 2014 korrigeres for
inntektsbortfallet kr 83.000,-.
2. Inntekter fra eventuelle spilltillatelser skal ikke budsjetteres med bakgrunn i den usikkerhet
dette har.

Vedtak:
Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 28/14-16 Forslag til kandidater Idrettstinget 2015
Saksvedlegg
a)Følgebrev og instruks for valgkomite
Saksfremstilling
Idrettstinget 2015 avholdes i Trondheim 5. – 7. juni. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid
for å finne frem til gode kandidater til å bekle sentrale verv i norsk idrett.
Det ønskes forslag til kandidater innen 20. november 2014. Etter NIFs lov er det siste frist for
forslag til kandidater 1. januar 2015.
Det legges opp til en diskusjon hvor prosess diskuteres og kriterier for aktuelle kandidater
som STIK ønsker å fremme.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Styret vil behandle denne saken i styremøte 10. november og sende en felles innstilling fra
Sør-Trøndelag Idrettskrets til Valgkomiteen NIF.

Vedtak:
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Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 29/14-16 Evalueringsrapport ifb Post 1 tildelingen til NIF
Saksvedlegg
a)Evalueringsrapport ifb Post 1 tildelingen til NIF
Saksfremstilling
Price Waterhouse Coopers har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en
evalueringsrapport. Evaluering av Post 1 på tilskuddet til Norges Idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komite (NIF). Rapporten vil bli behandlet i idrettsstyremøte i september
2014.
På Kretsledermøte i september 2014, hvor alle kretsledere fra landets 19 idrettskretser møter
ble dagens kriterier for tildeling av rammetilskudd diskutert. Pålagte oppgaver og størrelse på
tilskudd samsvarer ikke. Det vil bli gitt en nærmere orientering om begge(evalueringen og
fakta tildeling STIK) disse sakene i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning og ber om at saken om tildeling av rammetilskudd
fremlegges styret når denne er klar for videre behandling.

Vedtak:
Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 30/14-16 Prisvinnere Idrettens Hederskveld
Saksvedlegg
a)Oversikt prisvinnere Idrettens Hederskveld 2014
Saksfremstilling
Innstillingene ble sendt styret på epost 18. september 2014 med frist for eventuelle
tilbakemeldinger innen 22. september 2014.
Det er ikke mottatt noen innsigelser på de nominerte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Styret vedtok enstemmig vedlagte innstilling for prisvinnere Idrettens Hederskveld 2014.

Vedtak:
Innstilling enstemmig vedtatt
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