
 

 

 

Styremøte SIR tirsdag 13. juni 2017 

Tilstede : Ann-Inger, Jorun, Kjell, Aud Perly, Liv Marit, Ulf, Els (referent) 

Meldt avbud : Magne, Joachim 

Saksliste: 

1. Info/referatsaker 

2. Svømmehall på Stjørdal? Info om arbeidet så langt. 
3. Lokale aktivitetsmidler ; plan fram til fordeling?  

4. Halltider, fordelingsprosessen? 
5. Hva gjør Stjørdal for idretten ? Sak fra forrige møte 

6. Idrettspris / idrettsgalla 
7. Eventuelt  

8. Besøk av Geir Olav Svee, fra Frisbeegolfklubben 

1. Info / referatsaker 
• Årsmøteprotokoll underskrevet og godkjent (se vedlegg) 

• Referat 16.5 (se vedlegg) godkjent (PS. brev fra Olaf Lydvo ifm leie av Ø.M. 

for friidretten – ting har ordnet seg :-) 
• Generalforsamling i Selbuskogen – mangler 3 verv (styreleder, 

arrangementsansvarlig + løypeansvarlig), og daglig leder i 50 % stilling er 
sterkt ønsket -  strategikomité jobber med saken 

• Sonemøte NTIK Værnes, Stjørdalshallen 12.6.17 – regional omorganisering 
av idretten (sammenslåing av Trønderfylkene) - utredningen er godt i gang. 

Forslag om nummerert soneinndeling der idrettsrådene vil ‘eie’ sin sone. 
Søndag 26.11.2017, Scandic Hell – ekstraordinært ting for både NT og ST + 

felles konstituerende idrettskretsting for Trøndelag IK. 
• 23.9.17 EM kvinnehåndballkamp Norge – Kroatia. Forespørsel fra Joachim om 

kommunal arrangementsstøtte kan tas fra breddeidretten. Tas fra potten eller 
fremme politisk sak ? Ann-Inger meldte fra om å ikke ta fra breddeidretten, 

men å behandle politisk som Rally VM runden. 
 

2. Svømmehall – ny svømmehall ? Det må bli en utredning av ny svømmehall i 

tillegg til ekstra vedlikehold som absolutt trengs nå. Blir politisk behandlet torsdag 
15.6 i formannskapet. Det har vært møter før i forbindelse med regional 

svømmehall i Malvik, men prosessen har stoppet opp. 
 

3. LAM - 1,7 millioner til fordeling i Stjørdal kommune. Prosessen settes i gang så fort 
som mulig etter sommerferien. Skjemaet skal tilpasses etter innspill fra møtet med 

lagene. 
 

4. Halltider – Stjørdals-Blink håndball og turn var for sen med å melde behov for 
halltid – har fått tildelt timer til ugunstige tider. Stjørdal Bordtennisklubb fikk bare 



tildelt 1 time, de har behov for 4. Flere klubber som ikke har fått timer, bl.a. Forra 
IL. 

Line + Ann-Inger tar et møte med John Fornes. 
Forslag til ekstra hallplass – Stjørdal samfunnshus (leietaker Stjørdal Atletklubb) / 

gymsalene på skolene 

 
5. Hva gjør Stjørdal for idretten ? Vi ber oss inn i et KNM møte, en onsdag til 

høsten (slutten av august) og forteller hva IR holder på med. Obs. inkludere 
aktivitetsplan + avtalen mellom IR og kommunen 

 
6. Idrettsgalla / idrettspris ? årets ildsjel for idretten ? 

forslag : en idrettspris deles ut på samme arrangementet som kulturpris- og 
miljøprisutdeling.  

 
7. Eventuelt  

• Kurs om spillemidler 20.6 (ble dessverre avlyst grunnet for få påmeldte) 
• Kurs tilskuddsportalen 21.6 kl 18 -20, Vektersalen i Kimen 

 
8. Frisbeegolf– Geir Olav Svee 

Nystartet ‘Stjørdal Frisbeeklubb’. Stiftelsesmøtet i Elgen i Stjørdalshallen – fikk 

regning for 2 timer leie kr 450,- (skulle være unødvendig med betaling for et 
stiftelsesmøte – fremmer ikke akkurat aktivitet..)  

Ca. 30 betalende medlemmer, flere brukere. Vil sette opp en slags trimkasse for å 
registrere aktiviteten. 

Fått gode signaler, flink med forhåndsinfo 
Ønsker 18 kurver i Sandskogen – fjellhallen området. Tenker sikkerhet !! Området 

trenger godkjenning for frisbeegolf av teknisk etat. Fått prosjektstøtte fra idretten 
(Joachim) og plutselig fikk de også 5 kurver fra teknisk etat. Virker lite samstemt 

Fått godkjent 10 kurver, ikke alle er kjøpt inn i dag. 
Fått anbefalt å ikke søke om spillemidler – hvorfor det? Fordi prosessen tar lang 

tid? 
Fått forespørsel om å organisere Trøndertour, trenger 18 kurver da. Har fått lov til 

16 og 2 stk. kan kun settes opp den tourhelga (men hvilke 2 kurver dette gjelder 
får klubben ikke vite). Ønsker området bak Stokkan ungdomsskole, men får 

beskjed at de der kommer i konflikt med andre brukere av området. Der er 

sandvolleyball, crossløype og fotballbane, men sjelden i bruk. Hvem kommer de da 
i konflikt med ? Frisbeeklubben vil uansett gjerne møte de andre brukere for å 

snakke om muligheter for flerbruk og gjøre en avtale. 
Teknisk etat er villig til å sette opp 5 -6 kurver på Hellstranda og i Storvika, så alt 

er så stykkevis og delt. Slitsomt å drive klubb på denne måten. Ønsker å involvere 
skolene. Hele prosessen er litt rart og ustrukturert. Leder i KNM har lovet klubben 

en 18 kurvers bane, betyr ikke 3 på Hellstranda og 5 i Storvika ++.. 
Kan SIR bidra med at prosessen blir litt ryddigere ? 

Frisbeegolf er folkehelse – frisk luft og mosjon ☺ 
Hvorfor søke i 10 runder ? Helt OK med kurver på begge sidene av Ringveien, 

bruker brua over. Reguleringsplanen rundt Stokkan – en midlertidig dispens for å 
teste ut et område må da være mulig ?? 

Ann-Inger og Line tar opp dette med John Fornes 

 
 

 



 
PS. Stjørdal frisbeeklubb organiserer Sankthanskastet fredag 23.6 fra kl 20 – 

loddtrekning blant deltagere + premie til vinneren ☺ Velkommen ! 
https://www.facebook.com/events/790443737781706/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_h
istory%22%3A%22null%22%7D&source=4&action_history=null 
 

 

 NESTE MØTE TIRSDAG 15.8 kl 18, DPS. 

 

 GOD SOMMER ! 

 

 Els, referent 

 20.6.2017 
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