Trondheim 21. januar 2016

Protokoll kretsstyremøte nr 21 2014-2016
Tilstede:
Forfall:
Adm:

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

Sted:
Tid:

Idrettens Hus/Trondheim Spektrum
Onsdag, 20. januar 2016

Saksliste kretsstyremøte nr. 21 2014-2016
Sak 98/14-16 Protokoller
Sak 99/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 100/14-16 Forslag saksgang Strategidokument 2016-2018
Sak 101/14-16 Forslag Strategidokument 2016-2018
Sak 102/14-16 Trøndelagsutredningen
Sak 103/14-16 Forslag langtidsbudsjett 2016-2018

Kommentar til innkallingen:
Ingen
Kommentar til sakslista:
Referat og orienteringssak – 99/14-16 b) Energismarte Idrettsanlegg, flyttes til å bli en
ordinær styresak og fått nr 104/14-16 Energismarte Idrettsanlegg. Bjørn Åge Berntsen meldt
seg inhabil og deltar ikke under behandlingen av denne saken.
I tillegg kommet ny sak, Innkalling Idrettskretstinget 2016 – denne fått nr 105 – Innkalling
Idrettskretstinget 2016.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 98/14-16 Protokoll
Saksvedlegg
a) Protokoll KS møte nr. 19 2014-2016 datert 15. desember 2015
b) Protokoll ekstraordinært KS møte nr 20 2014-2016 datert 22. desember 2015
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollene godkjennes

Vedtak:
Protokoll a) enstemmig vedtatt
Protokoll b) enstemmig vedtatt

Sak 99/14-16 Referat og orienteringssaker
a) Trondheim Idrettsklinikk AS
b) Energismarte Idrettsanlegg
c) Idrettspolitisk vorspiel
d) Fakkelturne ifb YOG2016
e) Strategisamlingen februar 2016
f) Innspill faglig del på Idrettskretstinget STIK
g) Innspill Utstyrsordningen -vurdering av prøveordningen tilskudd til prepareringsutstyr til
langrennsløyper 2013 - 2015
h) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig)
i) Neste styremøte
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning
Vedtak:
b)Denne saken behandles som egen styresak og fått nr 104/14-16.
c)Idrettspolitisk vorspiel gjennomført ifb med Trøndelagsmøte. Ca 80 deltagere og gode
tilbakemeldinger. Blant deltagerne var blant annet Kulturministeren,
Idrettspresidenten, Generalsekretær NIF stor deltagelse fra storting, fylker og
kommuner.
d)Ifb med UngdomsOL så arrangeres det en egen fakkelturne i alle 19 fylkene. I SørTrøndelag ble det gjennomført 3 arrangementer, 1 i Malvik for 500 barnehage og
barneskolebarn, 1 på Strinda videregående skole for 1300 stk og et i Trondheim
Spektrum for ungdomskoleelever fra 7 ulike skoler i fylket.
f)Det ble gitt innspill fra styret på at noe av det faglige innholdet på idrettskretstinget i
2016 skal omhandle verdispørsmål i norsk idrett. Administrasjonen vil jobbe ut forslag
som vil bli behandlet av styret før endelig tingbehandling.
i)Neste styremøte avholdes i Trondheim Spektrum mandag 22. februar 2016 kl 16.3020.00.
Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.
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Sak 100/14-16 Forslag saksgang Strategidokument 2016-2018
Saksvedlegg
a)Tidslinje

Saksfremlegg
I forbindelse med utviklingen av nytt Strategidokument for tingperioden 2016-2018 ønsker
styret i STIK at dokumentet skal få en bredest mulig behandling for det legges frem for
kretstinget i april 2016. Det er her laget et forslag til fremdriftsplan ifb med denne prosessen.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Fremdriftsplanen godkjennes

Vedtak:
Fremdriftsplan enstemmig godkjent

Sak 101/14-16 Forslag Strategidokument 2016-2018
Saksvedlegg
a)Forslag Strategidokument 2016-2018

Saksfremlegg
I forbindelse med Idrettskretstinget den 23. april 2016 skal blant annet Strategidokument
2016-2018 behandles.
Det er her laget et forslag til nytt strategidokument og dette med bakgrunn i blant annet
Idrettspolitisk dokument 2015-2019.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Vedtatt med noen korrigeringer

Vedtak:
Forslag til Strategisk dokument 2016-2018 med de innspill som fremkom i møtet, sendes
ut på høring til Idrettsråd og Særkretser/regioner. Høringsfristen settes slik at saken
behandles i sin helhet senest i styremøte 14. mars 2016.
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Sak 102/14-16 Trøndelagutredningen
Saksvedlegg
a)Forslag til høringsuttalelse
Saksfremlegg
Viser til vedlegg 102/14-16 a)

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Trøndelagsutredningen, som den foreligger, tas til etterretning – men følgende gis en
kommentar:
Det forutsettes at fylkestilskudd til idrett etter sammenslåing vil være like stort som om de
gamle fylkene hadde bestått.
Idretten i Sør-Trøndelag er forundret over at det ikke diskuteres i større detalj hvordan
videregående opplæring med idrettssatsing skal håndteres i et nytt fylke.
Det erkjennes i utredningen at en sammenslått fylkeskommune vil få en utfordring med å
harmonisere tilbudene og ressursnivået. Det erkjennes at videregående skoler er viktige sentra
for kulturtilbud lokalt. Dette omfatter idretten og idrettens vilkår når det bygges eller
moderniseres videregående skoler eller hvilke vilkår som gjelder for å bruke anlegg i
videregående skole
Sør-Trøndelag Idrettskrets sitter med 3 sentrale spørsmål til Trøndelagsutredningen:
1) Hva skjer med fylkestilskudd til idrett og hvilke eventuelle krav til organisering og
lokalisering vil følge bevilgningen?
2) Hva skjer med spisset toppidrett og idrettsfaglinjer i videregående skole ?
3) Hva skjer med Idrettsfag – landslinje i Meråker?

Vedtak:
Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) forutsetter å bli tatt med på råd i saker som vil ha
betydning for idretten gitt sammenslåing av fylkene.
STIK vil i tillegg i sitt tilsvar til STFK stille fem spørsmål til utredningen:
1)Hva skjer med fylkestilskudd til idrett og hvilke eventuelle krav til organisering og
lokalisering vil følge bevilgningen?
2)Hva skjer med spisset toppidrett i videregående skole – fire skoler?
3)Hva skjer med Idrettsfag – landslinje i Meråker?
4)Vil Trøndelag fylkeskommune støtte at ingen skoler bygges uten flerbrukshall og
tilrettelagte uteområder?
5)Skal vi få gratis anleggsleie i Trøndelag fylkeskommune?
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Sak 103/14-16 Langtidsbudsjett 2016-2018
Saksvedlegg
a)Forslag til Langtidsbudsjett 2016-2018
b)Kommentarer
Saksfremlegg
I STIK’s lov §5-9 «Idrettskretstingets oppgaver» står det i pkt e):
Idrettskretstinget skal behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
Før Langtidsbudsjettet legges frem for Idrettskretstinget skal det behandles og godkjennes av
Idrettskretsstyret.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Langtidsbudsjettet godkjennes og legges frem for behandling på Idrettskretstinget 2016.

Vedtak:
Langtidsbudsjett 2016-2018 enstemmig vedtatt.

Sak 104/14-16 Energismarte Idrettsanlegg
Saksvedlegg
Ingen
Saksfremlegg
Bjørn Åge Berntsen meldte seg inhabil i denne saken og deltok ikke under behandlingen.
Viser til sak 81/14-16 pkt 3, sak 84/14-16 og 90/14-16.
Det er gjennomført samtaler mellom SIAT og NTIK og med bakgrunn i disse så tas saken opp
til nye behandling.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Det foreligger ikke noe forslag til vedtak

Vedtak:
SIAT utarbeider et forslag til avtale som vil bli behandlet i et ekstraordinært styremøte i
STIK.

5

Sak 105/14-16 Innkalling Idrettskretstinget 2016
Saksvedlegg
a)Innkallingen(utdelt i møtet)
Saksfremlegg
Sør-Trøndelag Idrettskrets gjennomfører sitt Kretsting 23. april 2016. I forbindelse med dette
så er det utarbeidet en innkalling som sendes alle organer som har representasjonsrett til
Tinget. Denne skal sendes ut senest 3 måneder for avviklingen av Tinget.
Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Innkallingen til Idrettskretstinget 2016 godkjennes
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
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