
 
 
 
 
 
 

Trondheim 17. mars 2016       
 

Protokoll kretsstyremøte nr 24 2014-2016 
 
Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Ronald 

Lindberg, Ådne Røkkum og Julie Hole 
Forfall: Kristian Pettersen 
Adm:   Kjell Bjarne Helland og Anders Hoff 

         
Sted:  Trondheim Spektrum 
Tid:     Mandag,  14. mars 2016     
 
 

 

Saksliste kretsstyremøte nr. 24 2014-2016 

 

Sak 114/14-16 Protokoller 

Sak 115/14-16 Referat og orienteringssaker 

Sak 116/14-16 Virksomhetsplan 2016-2018 

Sak 117/14-16 Styrets beretning 2014-2016 

Sak 118/14-16 Saksliste Idrettskretsting nr 25  

Sak 119/14-16 Innkomne saker til Idrettskretstinget 23. april 2016 

Sak 120/14-16 Etablering Arrangementsfond 

Sak 121/14-16 Fylkestilskudd 2016 

 

 

 

Kommentar til innkallingen:  

Ingen 

 

Kommentar til sakslista: 

Ingen 

 

 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets 
 

 

Terje Roel 

Møteleder 
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Sak 114/14-16 Protokoll    

Saksvedlegg 

a) Protokoll KS møte nr. 23 2014-2016 datert 22. februar 2016 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Protokollen godkjennes 

 

 

Vedtak: 

Protokollen enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 115/14-16 Referat og orienteringssaker    

a) Trondheim Idrettsklinikk AS 

b) Energismarte Idrettsanlegg 

c) Idrettskretstinget 2016 

d) Ny valgkomite STIK 

e) Innspill ny FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020 

f) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig) 

g) Neste styremøte 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak: 

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning 

 

 

Vedtak: 

a)Det legges opp til en strategidiskusjon for det nye styret etter gjennomført 

idrettskretsting. 

d)Styremedlemmene melder inn forslag til styrets leder Terje Roel og styrets nestleder 

May Romundstad innen fredag 18. mars 2016. Saken styrebehandles den 11. april 2016. 

e)Innspill sendes til organisasjonssjefen innen 29. mars 2016. Han lager et felles tilsvar 

som sendes innenfor høringsfrist 1. april 2016. 

g)Neste styremøte 11. april 2016 i Trondheim Spektrum kl 16.30-19.00. 

 

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning. 
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Sak 116/14-16 Virksomhetsplan  2016-2018 

Saksvedlegg 

a)Virksomhetsplan 2016-2018  

b)Skisse som viser mulig tiltak 

c)Innspill Virksomhetsplan 2016-2018(Idrettsrådet i Trondheim-IRT) 

 

 

Saksfremlegg 

I forbindelse med utviklingen av ny Virksomhetsplan 2016-2018 ønsket styret i Sør-

Trøndelag Idrettskrets(STIK) innspill. Forslaget ble derfor sendt ut på høring til Idrettsråd og 

særkretser. Fristen som ble satt var 15. februar 2016. Innen svarfrist kom det ett innspill og 

dette var fra Idrettsrådet i Trondheim(IRT). De spørsmål og kommentarer som er stilt fra IRT 

er svart ut i sakvedlegg d). 

Det vil være mulig å fremme forslag helt frem til endelig tingbehandling som vil skje lørdag 

23. april 2016. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Virksomhetsplan 2016-2018 legges frem for idrettskretstinget for endelig behandling. 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 117/14-16 Styrets beretning 2014-2016 

Saksvedlegg 

a)Forslag styrets beretning 2014-2016 

 

 

Saksfremlegg 

Dokumentet styrets beretning 2014-2016 gjennomgås i møte 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Vedlagte dokument «styrets beretning 2014-2016» vedtatt med de innspill/kommentarer som 

fremkom i møte. Endringene tas med i det endelig dokumentet. 

 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 118/14-16 Saksliste Idrettskretsting nr. 25  

Saksvedlegg 

a)Forretningsorden Idrettskretsting nr. 25 

 

Saksfremlegg 

Idrettskretstinget gjennomføres iht til NIFs lov. Med bakgrunn i denne så er det utarbeidet en 

egen Forretningsorden som både inneholder formalkrav, strukturen i møte og saker som vil bli 

behandlet. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Forretningsorden for Idrettskretsting nr 25 vedtas og legges frem for Idrettskretstinget 2016 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 119/14-16 Innkomne saker til Idrettskretstinget 23. april 2016  

Saksvedlegg 

a)Forslag fra Trøndelag Fotballkrets 

b)Forslag fra Sør-Trøndelag Idrettskrets 

 

 

Saksfremlegg 

Frist for å fremme saker til Idrettskretstinget var 23. februar 2016. Ved fristens utløp var det 

kommet inn 2 saker og en kommentar til Virksomhetsplan 2016-2018(nevnt i sak 116/14-16). 

 

Fra Trøndelag Fotballkrets er det kommet et forslag om at Nord- og Sør- Trøndelag 

idrettskrets gjennomfører en utredning om sammenslåing av idrettskretsene. Resultatet av 

utredningen skal legges frem for et ekstraordinært idrettskretsting senest 1. juli 2017. 

 

Det andre forslag gjelder en oppdatering/ajourføring av loven for Sør-Trøndelag Idrettskrets. 

Idrettstinget vedtok disse endringene på tinget i 2015 og dette skal nå ha sin formelle 

behandling også i alle idrettskretsene. 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Begge forslagene legges frem for Idrettskretstinget 2016 for endelig behandling 

 

 

 

 

Vedtak: 

Forslagene legges frem for Idrettskretstinget for endelig behandling 
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Sak 120/14-16 Etablering arrangementsfond 

Saksvedlegg 

a)Protokoll Idrettskretsting nr. 24 

 

Saksfremlegg 

Idrettskretstinget i 2014 vedtok i sak 3.8.2. Disponering utbytte salg Idrettsbingo blant annet 

man skulle gå i dialog med Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen(NiTr) for opprettelse av et arrangementsfond. Det 

ble her lagt noen forutsetninger om størrelse på innskuddsbeløp fra alle parter.  

 

Det er gjennomført flere møter mellom oss nevnte fire aktører. En av aktørene(NiTr) har også 

konkludert med at de ikke har mulighet å oppfylle forutsetningene som her er fremmet og da 

med bakgrunn i at de ikke har noen formell introduksjonsmyndighet over for sine 

medlemsbedrifter for tilskudd av slik art. 

Når det gjelder Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune så diskuteres det 

også der om man skal se kultur og idrett under ett i denne diskusjonen. 

Konklusjonen på nåværende tidspunkt er derfor at dette er prematurt, men sålangt fra umulig 

å løse på sikt. 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

Idrettskretstinget gis en orientering om saken og det nye Kretsstyret gis fullmakt til å jobbe 

videre med saken. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 121/14-16 Fylkestilskudd 2016  

Saksvedlegg 

a)Søknad Fylkestilskudd 2016 

 

Saksfremlegg 

Det utarbeides hvert år en søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune(STFK) om 

Fylkestilskudd. Søknaden beskriver STIKs ansvarsoppgaver, utfordringer og mål. Fra 2013 la 

STFK inn noen punkter de ønsket at idretten skulle forsterke ytterligere. Disse punktene er 

også nå innarbeidet i den videre fordelingen ut til de ulike særidretter. Dette ble vedtatt på 

Kretstinget i 2014. 

De punkter som skal forsterkes ytterligere er: 

 Integreringsarbeidet blant minoritetsungdom økes 

 Innsatsen mot mobbing/holdningsskapende arbeid økes 

 Arbeidet med å forhindre frafall fra idretten blant ungdom økes 

 Arbeidet med folkehelsearbeidet for ungdom økes 

 

 

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak 

De innspill som fremkom i diskusjonen innarbeides i endelig søknad om Fylkestilskudd 2016. 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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