Trondheim 17. november 2015

Protokoll kretsstyremøte nr 17 2014-2016
Tilstede:
Forfall:
Adm:

May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Ronald
Lindberg
Terje Roel, Linda Hofstad Helleland, Julie Hole, Kristian Pettersen
Kjell Bjarne Helland, Anders Hoff og Eva Olsen

Sted:
Tid:

Rådhuset i Rissa
Mandag, 16. november 2015

Saksliste kretsstyremøte nr. 17 2014-2016
Sak 85/14-16 Protokoll
Sak 86/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 87/14-16 Regnskap til og med 3. kvartal 2015
Sak 88/14-16 Utbygging Trondheim Spektrum
Sak 89/14-16 Evaluering Idrettens Hederskveld 2015
Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Ny sak referat og orienteringssak – 86/14-16 f) Idrettens Hus

Sør-Trøndelag idrettskrets

May Romundstad
Møteleder

Sak 85/14-16 Protokoll
Saksvedlegg
a) Protokoll KS møte nr. 15 2014-2016 datert 24. oktober 2015
b) Protokoll ekstraordinært KS møte nr 16 2014-2016 datert 24. oktober 2015
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes

Vedtak:
Protokoll a) enstemmig vedtatt
Protokoll b) Bjørn Åge Berntsen meldte seg inhabil og deltok ikke på denne saken.
Protokoll for øvrig enstemmig vedtatt.

Sak 86/14-16 Referat og orienteringssaker
a) Orientering fra Rissa kommune og Rissa Idrettsråd
b) Trondheim Idrettsklinikk AS
c) Energismarte Idrettsanlegg
d) Oppsummering Idrettsrådssamling 6. og 7. november 2015
e) Strategisamling STIK
f) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig)
g) Neste styremøte
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning
Vedtak:
a)
Det ble gitt en orientering fra ordfører Ove Vollan, Ingunn Rokseth leder av kultur og
fritid i kommunen og Egil Hammer leder av Idrettsrådet i Rissa.
c)
Styreleder STIK inviterer til dialogmøte mellom NIF, NTIK, STIK. Møte gjennomføres
senest 26.11.2015.
e)
Strategisamlingen STIK gjennomføres sammen med styret i Møre og Romsdal
Idrettskrets. Denne gjennomføres på Lillehammer ifb med Ungdoms OL 19. – 21.
februar 2016.
f)(ny sak) Idrettens Hus
I forbindelse med at STIK’s kontorbygg rives ved bygging «ny» Trondheim Spektrum
må man finne midlertidig/permanent kontorbyggløsning. Det foreligger nå to
alternativer og disse vil bli utredet nærmere.
h) Neste styremøte 14. desember 2015 i Trondheim Spektrum kl 16.30-20.00.
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Sak 87/14-16 Regnskap til og med 3. kvartal 2015
Saksvedlegg
a)Resultat
b)Balanse
c)Kommentar til regnskap 3. kvartal 2015
Saksfremlegg
Det vises til vedlegg a, b, c og tidligere kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal 2015.
Regnskapet til og med 3. kvartal viser ingen vesentlig avvik til budsjett.
Det er som tidligere opplyst administrasjonens oppfatning at STIK’s økonomi er under god
kontroll i forhold til mandat gitt av styret.
Regnskapet for Idrettens Hederskveld ennå ikke klart, men vil presenteres i styremøte i
desember 2015.11.09 Regnskapet til og med 3. kvartal 2015 vil bli gjennomgått i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Regnskap for 3. kvartal 2015 godkjennes.

Vedtak:
Regnskap 3. kvartal 2015 enstemmig vedtatt.

Sak 88/14-16 Utbygging Trondheim Spektrum
Saksvedlegg
a)E-post fra rådmann Olaf Løberg datert 30. oktober 2015
b)Vurdering av alternativ 1 og 2 fra prosjektleder for Trondheim Spektrum - 1Morten Marøy
Saksfremlegg
Trondheim kommune har et politisk vedtak på at det skal bygges 4 fullverdige flerbruksflater
i den nye hallen i Trondheim Spektrum. Formannskapet fikk 28. oktober 2015 en orientering
fra Trondheim Spektrum vedrørende planene der det ble presentert to alternativer for
utbygging med henholdsvis 4 og 3 hallflater. Dersom det ikke skal bygges 4 flater er det stilt
krav om ny politisk behandling av saken. Se vedlagte beskrivelse av de to ulike alternativene.
Rådmannen skal legge frem en ny politisk sak som etter planen skal fremmes for
formannskapet 15. desember 2015.
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Idretten er bedt om å vurdere samt gi tilbakemelding på følgende punkter:
 Det må redegjøres grundig for hvorfor alternativ med 3 fullverdige spilleflater er å
foretrekke fremfor alternativ med 4 fullverdige spilleflater. Kommunen har gjennom
PiF-planen etablert forventninger mht. utbygging av antall spilleflater, så det nå
klargjøres hvilke muligheter og begrensninger hver av alternativene gir.
 De viktigste brukerne av «nye» Trondheim Spektrum må avgi en vurdering av de to
alternativene. For Sør-Trøndelag Idrettskrets, Idrettsrådet i Trondheim og NHF MidtNorge må det foreligge styrebehandlet uttalelse. Mailavholdt styremøte aksepteres i
den forbindelse.
Idrettsrådet i Trondheim har innkalt til et eget innspillsmøte for særkretsene som er brukere i
Trondheim Spektrum. Dette møte avholdes 11. november 20154.
Fristen for uttalelse til Trondheim kommune er satt til 22. november 2015.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets har vurdert de ulike alternativene og ser ulike
styrker/fordeler i begge to.
Etter å ha satt de opp mot hverandre så har man valgt at det bygges 3 fullverdige spilleflater
og at man bruker resterende areal til idrettsaktiviteter som ikke krever en fullverdige
spilleflater. Dette har også sin bakgrunn i at det er denne løsningen som best vil ivareta
kravene for å kunne gjennomføre de største idrettsarrangement med inntil 8000 tilskuere på
tribunene.
Man ber videre Trondheim Spektrum vurdere tribuneløsninger som gir en rask og effektiv
opp- og nedrigg, dette med bakgrunn i at anlegget ikke må stenges ned perioder før og etter
arrangement.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
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Sak 89/14-16 Evaluering Idrettens Hederskveld 2015
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremlegg
Idrettens Hederskveld 2015 ble arrangert 16. oktober 2015. Over 400 møtte til prisutdeling
og 350 til festmiddag. Arrangementet ble gjennomført for 6. år på rad.
Det er gjennomført evalueringssamtaler med styret og samarbeidspartnerne med meget gode
tilbakemeldinger og innspill til forbedring.
Det er også foretatt en egen questback undersøkelse hos våre Idrettsråd.
Resultatet av denne fremlegges i styremøte.
Regnskapet for arrangementet vil bli fremlagt i styremøte i desember 2015.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Evaluering gjennomført og resultatene av denne brukes ved et evt nytt arrangement i 2016.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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