
 

Referat rådsmøte 31.10.19 
 
 Rådsmøte Indre Fosen Idrettsråd 

 

Møte nr. 3 2019 

 

Sted: Stadsbygdhallen 

 

 Tid: Torsdag 31. oktober 2019 kl. 19:00 – 21:00 
 

Navn Funksjon Innkalt Møtt  

Håvard Fjeldvær Leder  X X  

Torunn Skjervø Bakken Nestleder X x  

Magni iren Rabben Styremedlem X X  

Anders Grande Styremedlem X  x  

Tore Skånøy Styremedlem X -  

Berit Ramdal Styremedlem X X  

Morten Lillemo Styremedlem X X  

Marthe Småvik Styremedlem X - Meldt frafall 

Gerd Asta Bones Styremedlem X - Meldt frafall 

Sigbjørn Olderen Styremedlem X X  

Jon Erik Vollan Styremedlem X - Meldt frafall 

Arnar Utseth Varamedlem X X  

Mari Thung Varamedlem X x  

Ingunn Rokseth Sekretær X X  
 

Sak Tekst Ansvar  

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda 
 

Innkalling og agenda godkjent.  
 

Håvard  

Sak 2 Siste referat  
Gjennomgang av siste referat 
 

 

Håvard 
 

 

Sak 3 Info fra Indre Fosen kommune 

 
 

Håndtering av gummigranulat – kunstgrasbaner (Liv 
Heide, IF kommune, miljø deltok) 
 

Miljødirektoratet har forskrift ute på høring med frist i dag. 
Bygging av nye baner må forholde seg til det. Lagt opp til et 

trinnvis løp. Har vært mye i media. Resirkulering kun i 
Danmark. Bra gjenvinningsgrad. Alternativ for mindre anlegg 
via lokale renovasjonsfirma.  

 
Hvordan er rutinene rundt omkring?  

Stadsbygd IL og Leksvik IL har dreneringskummer med 
«fanger». Leksvik IL brøyter ikke på vinteren, kun mot våren. 
Stadsbygd IL lignende. Oppsamlingsstasjoner/børster. Fungerer 

 

Ingunn/ 
Liv Heide 

 

 



 
til dels i praksis. Brøyting. Rutiner rundt bruk av banen; klær, 

bager o.l. samler mye granulat.  
Kan vi samle de som har baner om noen felles retningslinjer? 
Brøyting (hold av 3 meter), klær, bager.. mv. Idrettsrådet kan 

bidra med å redusere granulat på avveie med å sette dette på 
dagsorden i lagene.  

 
Gode erfaringer med å gjerde inn banen, da dras mindre 
utover.  

 
Resultat fra medvirkningsrunden – noe å ta tak i? – 

vedlagt innkallingen  
 
Inkludering   

Hvordan får vi oversikt over hvem som ikke har en arena? Har 
Fair Play kontakter og klubber. Burde det være en 

inkluderingsansvarlig i klubbene – slik at noen har det 
«blikket»? Det er lite informasjon om dette inn til idretten fra 
de sektorene som har det som fagfelt.  

Kompetanse – barn og atferdsvansker. Vet ikke hvilke tilbud 
som finnes, og hva det går ut på. Informasjon om 

fritidstilbudene. Hvordan kan dette temaet sys sammen med 
kommunen.  
 

Foredragskveld om dette temaet? Med kjent foredragsholder.  
 

Kan idrettsrådet bidra inn i lagene? Med en smørbrødliste av 
emner.  

 
Tema på årsmøtet. Håvard og Ingunn holder tråden.  
«Inkludering på alvor» via Ungdomsrådet.  

 
Status kulturplan 

Innspillene fra medvirkningsrunden tas inn i kulturplan. 
Ambisjon om å legge den på høring før jul.  
 

 

Sak 4 Fordeling av kommunale midler 

 
Kort orientering om «foreløpig» fordeling. Mangler noe 

kvalitetssikring og hall-tid.  
 
 

Ingunn 

 
 

 

 

Sak 5 
 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader 
 

Rissahallen/basishallen har inngått avtale med IF kommune om 
kompensasjon for økte renteutgifter på grunn av nedprioritering 

av søknaden i 2018 (for søknadsåret 2019) jfr. Kulturutvalgets 
vedtak 13.11.2018.  
 

  



 
Idrettsrådet ser det som mest rettferdig at man også vurderer 

at Leksvik IL/Trøa stadion får kompensert for økte renteutgifter 
på lik linje med Rissahallen/basishallen.   
 

Vedtak:  
Idrettsrådets prioritering følger forslaget som er lagt fram fra 

kommunen siden «løpet er lagt» for de neste 4 år med 
Leksvikhallen som øverste prioritet.  
 

 
 
 

Idrettsrådets prioritering av nærmiljøanlegg  
1. Hysnes friluftsområde – 3 turstier 

2. Trøa stadion – sandvolleyballbane 
3. Trøa stadion – fotballtennisbane  

 

 

Pri.  Ordinære anlegg Søker Status Søknadsbeløp 

1 Leksvikhallen – svømmehall 

inkl. sikkerhet, stupetårn, 
sosiale rom og 

styrketreningsrom 

 
 

 

Indre Fosen 

kommune 

Gjentatt 25 870 000* 

2 Rissahallen – Basishallen, 

sosiale rom og 

garderobesett 

Rissahallen SA Fornyet 5 500 000 

3 Trøa stadion – klubbhus 

rehab. inkl. nye garderober 

og lager 

Leksvik IL Fornyet 1 630 000 

4 Rissahallen – basishallen – 

skyteanlegg 

Rissahallen SA Fornyet 1 000 000 

5 Leksvikhallen – 
opplæringsbasseng, inkl. 

rullestolrampe og hev-
/senkbunn 

Indre Fosen 
kommune 

Fornyet 6 760 000 

6 Leksvikhallen – aktivitetssal 

inkl. garderober 

Indre Fosen 

kommune 

Fornyet  2 210 000 

7 Fallet ved Botn – Båthus Rissa Seilforening Fornyet 1 000 000 

8 Leksvik skisenter – 

omlegging løype inkl. lys 

Leksvik IL Fornyet 674 000 

9 Breimyra skyteanlegg – 
elektroniske skiver 

Stadsbygd 
skytterlag 

Fornyet 264 000 

10 Leksvik skisenter – 
omlegging av løye inkl. lys 

og innkomst 

Leksvik IL Fornyet 504 000 

11 Leksvikhallen – rehab. inkl. 
universell utforming  

Indre Fosen 
komune 

Fornyet 3 000 000  

Sak 6 Kommunale aktivitetsmidler og idrettsstipend – fordeling 

av midler 
 

Aktivitetsmidler  

Håvard/

Morten/
Magni 

 



 
Kr. 895.000 til fordeling. Forslag lagt fram. Noen flere søknader 

i år, også bedre kvalitet.  
 
Idrettsstipend 

Midler tildeles aktiv idrettsungdom fra Indre Fosen kommune 
som har utmerket seg både lokalt og regionalt med gode 

prestasjoner. Det kan søkes om støtte til aktivitet innen alle 
idrettsgrener - både sommer- og vinteridrett. Øvre aldersgrense 
for tildeling er 25 år. Samme utøver kan i utgangspunktet ikke 

få midler mer enn tre ganger, men dette kan fravikes i spesielle 
tilfeller. Stipendene fordeles av Indre Fosen idrettsråd. 

 
8 søkere i år, kr. 30.000 til fordeling. 
 

Endelig vedtak:  
Julie Victoria Berg kr. 6000 

Sindre Grønflaten kr. 6000 
Ørjan Kjeldsli kr. 6000 
Sondre Trøen kr. 4000 

Thea-Sofie Fjeldvær kr. 4000 
Isak Andreas Langmo kr. 4000 

 
De øvrige søknadene oppfyller ikke kriteriene med tanke på 
lokale eller regional prestasjoner.  

 
Håvard Fjeldvær og Morten Lillemo meldte seg inhabil i 

vurderingen og fratrådte møtet under avstemmingen av 
Idrettstipend.  

 
 

Sak 7 Eventuelt 

 
Neste rådsmøte i Smia – flerbrukshuset Leksvik.  

Torsdag 23. januar kl. 19.00-2130.  
Berit bestiller møterom.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 


