
 
 
 
 
 
 

Trondheim 16. januar 2015       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 
 
Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge 

Berntsen, Ronald Lindberg 
Forfall: Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ådne Røkkum  
Adm:   Eva Olsen(sak 44, 45, 46, 47, 48) og Kjell Bjarne Helland 

         
Sted:  Klubbhuset Trondheim Skøyteklubb/Trondheim 
Tid:     Onsdag 14. januar 2015     
 
 

 

 

 

 
SAKER TIL BEHANDLING 

 

Sak 44/14-16 Protokoller 

Sak 45/14-16 Referat og orienteringssaker 

Sak 46/14-16 Forslag til lovendring som fremmes på Idrettstinget 2015 

Sak 47/14-16 Regnskap Idrettens Hederskveld 2014 

Sak 48/14-16 Idrettens Hederskveld 2015 

Sak 49/14-16 Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 

 

 

 

 

Kommentar til innkallingen:  

Ingen 

 

Kommentar til sakslista: 

Etter at sakspapirer ble utsendt ble det meldt inn 2 nye saker. Nye saker er: 50/14-16 

Tingsak-Kompensasjon for verv/Idrettsstyret og sak 51/14-16 Krav egenkapitalavsetting 

Idrettsstyret 

 

  

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 44/14-16 Protokoll    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 7 2014-2016 datert 9. desember 2014 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokollen godkjennes 

 

Vedtak: 

Protokoll enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 45/14-16 Referat og orienteringssaker    

a) Orientering fra Sør-Trøndelag Skøytekrets og befaring anlegget 

b) Status utvalgsarbeidet 

c) Trondheim Idrettsklinikk AS 

d) Orientering Nyhetsbrev utsendt siden siste styremøte i desember 2014 

e) Representasjoner for STIK perioden september- desember 2014 

f) Neste styremøte 

g) Status planlegging/strategisamling styret og administrasjonen 30. og 31. januar 2015 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Referatsaker tatt til etterretning 

 

Vedtak: 

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer: 

e) Representasjoner for perioden september – desember 2014 innarbeides i egen liste 

som vil bli vedlegg til protokoll  

f) Neste styremøte er mandag 9. februar kl 16.30-20.00 i Trondheim Spektrum 

g)Status planlegging/strategisamlingen gjennomføres på Stjørdal 30. og 31. januar 2015. 

Prosessen blir ledet av Runar Sveen(Org. Sjef Akershus Idrettskrets) 

 

 

 

Sak 46/14-16 Forslag til lovendring som fremmes på Idrettstinget 2015  

Saksvedlegg  

a)Bestemmelser om barneidrett 

b)Lovnorm for idrettslag – Idrettslagets sitt styre 

 

Saksfremstilling 

Mange idrettslag som organiserer barneidrett er ikke kjent med Barneidrettsbestemmelsenes 

punkt 5 som sier at de skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten.  

Det er derfor behov for å tydeliggjøre dette punktet overfor idrettslagene, noe som også er 

gjort når det gjelder Politiattestordningen.  

 

Sør-Trøndelag Idrettskrets foreslår derfor følgende tilføyelse til Lovnorm for idrettslag § 18 – 

Idrettslagets sitt styre (2) som et nytt punkt: 

f) Oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten * 

* Dette gjelder idrettslag som organiserer barneidrett, ref. Bestemmelser om barneidrett 

punkt 5. 
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Vi overlater til de som redigerer loven å vurdere om dette er den mest hensiktsmessige 

plasseringen av denne tilføyelsen. Det viktigste er å få med denne bestemmelsen i lovnorm for 

idrettslag. 

På samme måte som for politiattest, bør det lages noen retningslinjer som skisserer hvilke 

oppgaver en barneidrettsansvarlig bør/skal ha. 

 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Forslag til lovendring i Lovnorm for idrettslag §18 vedtas 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling 

 

 

 

Sak 47/14-16 Regnskap Idrettens Hederskveld 2014  

Saksvedlegg  

a)Regnskap Idrettens Hederskveld 2014 

 

Saksfremstilling 

Idrettens Hederskveld 2014 ble avviklet 17. oktober 2014 på Clarion Hotel & Congress 

Trondheim. Vi hadde 400 gjester under prisutdelingen og 340 gjester til middag. 

I tillegg var dette arrangementets 5- års jubileum. 

Regnskapet vil bli gjennomgått i styremøte. 

 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Regnskap for Idrettens Hederskveld 2014 godkjennes. Underskuddet på kr 11.544,93 dekkes 

av disposisjonsfondet. 

 

 

Vedtak: 

Regnskap Idrettens Hederskveld 2014 godkjent og underskuddet dekkes som foreslått i 

innstillingen 
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Sak 48/14-16  Idrettens Hederskveld 2015 

Saksvedlegg  

a)Budsjett for Idrettens Hederskveld 2015 

 

Saksfremstilling 

Idrettens Hederskveld har sin bakgrunn i det idrettspolitiske manifest som ble vedtatt for 

perioden 2006-2010. Tidligere hadde man et arrangement ved navn Trøndersk Idrettsgalla. 

Dette ble også etablert som et eget AS. På grunn av for høye kostnader ble dette avviklet og 

man etablerte et nytt konsept som fikk navnet «Idrettens Hederskveld». 

Dette har nå blitt arrangert 5 ganger og hatt en positiv utvikling med tanke på deltagelse. Det 

har også vært god kontroll på kostnadene. Utfordringene har vært å skaffe 

samarbeidspartnere. Målet er at man skal kunne etablere avtaler som går over 3 år for alle 

disse fremover. 

Det er også planlagt et seminar på dagtid i forbindelse med arrangementet i 2015. Dette vil 

være et ledd i IKON(Idrett, Kultur, Offentlige og Næringslivs) samarbeidet. 

Det foreslås at arrangementet avvikles fredag 16. oktober 2015, 

 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Sør-Trøndelag Idrettskrets gjennomfører Idrettens Hederskveld 2015. Styret presenteres for 

planene for kvelden når disse foreligger. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling 

 

 

 

Sak 49/14-16  Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 

Saksvedlegg  

a)Ingen 

 

Saksfremstilling 

Valget skal gjennomføres mandag 14. september 2015. I forbindelse med dette vil det 

planlegges aktiviteter fra idretten mot både kommune og fylkespolitikere. 

STIK vil sammen med Idrettsrådet i Trondheim arrangerer 2 møter med politikerne, hvor det 

første møte gjennomføres mandag 19. januar 2015. I dette møte vil idretten fremme sine 

tanker/ønsker til politikerne. 

Neste møte vil bli gjennomført mai/juni 2015, og da skal politikerne svare hva de har valgt å 

prioritere overfor idretten i kommende valgperiode. 

Det oppfordres også at alle Idrettsråd gjennomfører møter etc med sine lokalpolitikere frem 

mot valget i september 2015. 
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Det legges opp til at man kan komme med innspill som videre kan fremmes i møte med 

politikerne den 19. januar 2015. 

 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Det foreligger ikke forslag til vedtak. 

 

Vedtak: 

Innspill som kom i styremøte innarbeides sammen øvrige punkter og fremmes av 

styreleder i møte med politikerne 19. januar 2015. 

 

 

 

 

 

Sak 50/14-16    Tingsak-Kompensasjon for verv  Idrettsstyret 

Saksvedlegg 

a)Forslag prinsipper for frikjøp Idrettsstyreverv 

 

 

Saksfremstilling 

Norsk Idretts betydning i samfunnet er svært stor og økende, både politsk og kommersielt. 

Den totale omsetningen og rammevilkårene til Norsk Idrett har de senere år økt, og det er i 

økende grad behov for tilstedeværelse og profesjonalitet i alle prosesser knyttet til videre 

utvikling og sikring av idrettens rammevilkår. Vervet som Idrettspresident krever en betydelig 

tilstedeværelse både idrettspolitisk, i det øvrige politiske landskap, og på mere kommersielle 

arenaer knyttet til andre økonomiske bidragsytere. 

Med henvisning til det grunnleggende prinsippet om at idrettsstyret ikke bør fastsette sine 

egne styrehonorar, men at dette gjøres av Idrettsforbundets øverste myndighet, foreslås det at 

Idrettstinget godkjenner prinsipper for frikjøp av Idrettspresident og visepresidenter, samt 

styrehonorar for øvrige idrettsstyremedlemmer. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Prinsipper for frikjøp idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar for øvrige 

idrettsstyremedlemmer vedtas i henhold til vedlagt forslag – saksvedlegg a) 

 

 

Vedtak 

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen 
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Sak 51/14-16  Krav egenkapitalavsetting Idrettsstyret 

Saksvedlegg  

a)Forslag Tilskudd til idrettskretser – fra Akershus Idrettskrets 

 

Saksfremstilling 

Idrettsstyret har selv fremlagt et forslag til størrelse på egenkapitalavsetting. Denne har 

sålangt vært på kr 1.000,000,-. Dette er videre vedtatt under budsjettbehandlingen på 

Idrettstinget. Ettersom det straks er nytt Idrettsting og nye vedtak skal fattes ønsker Sør-

Trøndelag Idrettskrets og melde et innspill som omhandler en lavere egenkapitaloppbygging 

enn hva som tidligere er bestemt av Idrettstinget. Vi ser dette sammen med forslaget om økt 

rammetilskudd til idrettskretsene. 

  

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Sør-Trøndelag Idrettskrets sender brev til NIF v/Generalsekretær Inge Andersen som 

omhandler krav til oppbygging av egenkapital. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt  


