
  

 

 

   Møtereferat 16. mai 2017 

Tilstede: Ann-Inger, Liv Marit, Magne, Mette, Jorun, Joachim 

Meldt frafall: Line, Kjell, Ulf 

Sakslista: 

1. Info/ referatsaker 
2. Gjennomgang av tiltaksplan og fordeling av ansvar 

3. Søknader om kommunalt driftstilskudd, til høring 
4. Info om brev vedr. ønske om å starte opp tilbud med cricket i Stjørdal 

5. Valg av kasserer 
6.evt 

 
1. Info / referatsaker 

 

1. Velkommen til nytt medlem i SIR, Mette P. Uthus ☺ - presentasjonsrunde 

2. gjennomgang av årsmøtereferatet - utsettes til det er signert 

3. brev cricket – behandlet tidligere  

4. infomøte tilskuddsportalen – mange klubber har vært innom, begynner å bli 

en del aktivitet der – firmaet kommer å holde kurs i starten av juni 

5. interpellasjon i kommunestyret fra SV og MDG om gradvis avvikling av 

gummigranulat på kunstgressbanene i kommunen + etterlysning av 

aktivitetsplan – konklusjon: avventer nasjonal handlingsplan – SIR er enig 

med den konklusjonen 

6. Selbuskogen skisenter generalforsamling 30.5 – IR er representert i 

valgkomitéen, det jobbes for å få nytt styre på plass 

7. presentasjon SIR + kommunale idrettstilbudene til amerikanske soldater på 

Værnes – Ann-Inger har ordnet dette med Ole Hermod som talerør 

2. Gjennomgang av tiltaksplan (se vedlegg) 

Spillemidler: SIR kommer for sent inn i bilde + for dårlig info.  Kommunal frist for å 

søke om spillemidler er 15.10. SIR flytter oktobermøtet sitt til siste uke i måneden. 

Frist videre 15.1 (frist for forhåndsgodkjenning er 1.9 – SIR kan få den oversikten i 

septembermøtet) 

Samarbeid med lagene og kommunen - hovedsak: sammenslåing av trønderfylkene 

Rullering av kommunedelplan – samfunnsplanen må bli ferdig før idrettsplanen, SIR 

og friluftsliv blir invitert inn. Møter på dagtid med bl. a. folkehelsekoordinator – 

Muligens forskjellige medlemmer av SIR inn i bildet, avhengig av når møtene vil 

finne sted. Avventer invitasjon. 



Interkommunal / regional anleggsgruppe - kommunen er blitt bedt om å komme 

med oversikt over turstiene langs fjorden. 

Kartlegge anleggsbehov - frisbeegolfklubben har 7 faste kurver, ønsker 18 – har 

fått nei fra eiendom for å sette opp flere på grunn av sikkerhet. Leder Geir Sve vil 

ha et møte med SIR – han inviteres til neste møte (frisbeegolf er verdens 

raskest voksende idrett) 

Hva gjør Stjørdal kommune for idretten? Hva gjør idretten for Stjørdal kommune? 

Tas opp på neste møte 

Etablere idrettspris / idrettsgalla – tas opp på neste møte 

 

3. Driftstilskudd 

Flere store lag som ikke har søkt ! 

Føy til i fordelingsforslaget : Vi merker oss at flere store lag ikke har søkt, dette 

tilskudd kan endres sterkt fra år til år, alt etter som hvor mange klubber som søker. 

Forslaget godkjennes (se vedlegg) 

 

4. Cricketklubb – brev fra Marianne Tangen Grådal 

Anbefaler å ta kontakt med miljøet i Trondheim + idrettskonsulent i kommunen, 

Joachim Engan 

Els formidler kontaktinfo fra Trondheimsklubben til brevskriver 

PS. NTIK må søkes om stiftelse av ny klubb 

 

5. Valg av kasserer 

Magne blir ny kasserer ☺ - applaus! 

Els har 2 permer fra forrige kasserer, overleveres på neste møte. 

 

6. Eventuelt  

• Til orientering: brev fra Olav Lydvo om leie av friidrettsbanen ØM ifm første 

Nybrottkarusell – klage på regning (ikke i henhold til forespeilet 

betalingssats) 

• Fordeling av halltid – Stjørdals-Blink har ikke levert søknaden om halltid 

innen fristen – kommunikasjon mellom tidligere klubbleder og John Fornes. 

Veldig greit å minne større lag på å søke hvis søknaden ikke har kommet inn. 

• Brev fra Terje Stendal, sekretær i svømmeklubben 



Ønsker at SIR blir med i den kommunale prosjektgruppa – hvem er med i 

denne gruppa? Joachim og Ann-Inger finner ut av dette – svømmegruppa må 

i hvert fall inn samt flere brukergrupper!! 

Langsiktig anleggsplan + kortsiktig – ny svømmehall står ikke i den 

fylkeskommunale planen 

Fremme en interpellasjon i kommunestyret på dette (Ann-Inger får noen fra 

komitéen KNM til å ta dette)  

• NESTE MØTE tirsdag 13.6 kl. 18, DPS 

 

 

Els, 28. mai 2017 

 

 


