
Møte Selbu Idrettsråd 18.02.21 - Kommunestyresalen Selbu rådhus 

Tilstede: Bjørn Arve Fagervold, Anne Berit Lien, Joakim Rolset, Unni Aftret, Gunnveig 
Flakne Stene, Margrethe Storhaug 

Forfall: Hege Sletvold 

Politisk observatør: Lars Sletne 

Referent: Anne Margrete Eidem      

SAK 1/2021  Møtereferat styremøte 16.11.20 

  Protokoll fra møte 16.11.20 godkjennes. 

SAK 2/2021 Brev fra Selbu IL, forslag til Selbu Idrettsråd vedr.organisering av 
allidretten i Selbu.  

På bakgrunn av vedtak i Selbu Idrettsråd 16.11.20 har Selbu IL kommet med 
forslag til organisering av allidretten. 

Revitaliseringen av allidretten i Selbu har vært en sak i flere møter i idrettsrådet, og tidligere 
har ansvaret ligget i idrettsrådet, der representanten har samarbeidet med lagene. 
Norges idrettsforbund forventer at et eller flere idrettslag står for ansvaret for da kan man også 
søke midler bl. annet. 

Med bakgrunn har styret i Selbu IL etter styremøte før jul, et enstemmig forslag til 
organisering. 

Selbu IL er klar til å ta på seg koordineringsansvaret for all idretten i Selbu i samarbeide med 
alle lag i Selbu. Idrettskontakt tiltrer styret i Selbu IL som fullverdig medlem og som leder for 
all idretten i Selbu. Regnskap og årsberetning legges til årsmøtet i Selbu IL, og leder velges 
for 2 år i gangen på årsmøtet til selbu IL. Leder for all idretten lager i samarbeide med 
kontaktpersoner i alle kretser en årsplan for all idretten.   
Selbu Idrettsråd vil bli informert og involvert på styremøter i idrettsrådet. 
 
Særidrettene oppfordres til å gi leder for all idretten navn og kontaktopplysninger til en person 
i laget som kan formidle ønsker om tid i en årsplan. 
Det vil ikke kreves klubbtilhørighet eller kontingent av deltagere i all idretten.  
Hvert enkelt Idrettslag rapporterer aktivitet ut fra de deltagerne som er medlemmer i sitt lag. 
Leder for all idretten søker midler inn til Selbu IL. Alle midler vil komme alle deltagere til 
gode, uavhengig av klubbtilknytning. 
Det gis et all idrettstilbud til 1, 2 og 3 klasse. 
Hvis det er ønskelig fra særidrettene kan man melde inn for årsplan sine uker opp mot f.eks 
dalførecup, håndballturnering, karusellrenn o.l  
1 og 2 trinn gis et tilbud basert på de tradisjonelle idrettene. Lagene oppfordres til å støtte opp 
og bruke de kvelder man har til å vise frem sin idrett med å stille «trenere» til rådighet. 
De kvelder det ikke er folk fra lagene på all idretten løses dette av foreldrene. 
Aktiviteten skal gjenspeiles av lek og positiv tilnærming til idretten. 
3 trinn som naturlig vil bli færre, gis et tilbud som er videre en 1 og 2 trinn.  



Tirsdags kvelder settes av til all idrett, og lagene oppfordres til ikke å ha aktivitet mot disse 
årsklasser disse kveldene. 

Votering: Selbu Idrettsråd vedtar Selbu IL`s fremlagte forslag til organisering, Enst.  

Vedtak i Selbu Idrettsråd 18.02.21 

Allidretten i Selbu organiseres under Selbu IL på vegne av alle idrettslag i Selbu. 

 

SAK 3/2021 Fordeling av tilskuddsposter, kultur 2021  

Selbu Idrettsråd støtter ikke økning til Selbuskogen skisenter. Idrettsrådets innstilling til 
fordeling av tilskuddsposter:  

 Tjeneste 3800 
Budsjett 2021: 
Kr. 810 000 

Driftstilskudd  
Driftstilskudd idrett Totalt kr. 455.000 

Idr.rådets 
fordeling se 
under* 

Spesielle kulturtiltak:  
Driftstilskudd 
Selbuskogen skisenter. 

Kr. 75 000 

Tilskudd løypemaskin 
Selbuskogen skisenter 

Kr. 75.000 
 

Støtte til leie av 
anlegg 

Kr. 150 000 

Tilskudd løypekjøring Kr.  50.000 
Tilskudd Idrettsrådet Kr.   5.000 
Sum Kr. 810.000,- 

 

SAK 4/2021 Innspill til ny utforming søknadsskjema kulturmidler.  

Nytt punkt: Hva skal lagets overskudd brukes til?  

 

SAK 5/2021 Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024   

Anleggsplan tas til orientering, ingen kommentarer. 

Anleggsoversikt: 

Hvilke anlegg er nedlagt? Anleggsregisteret i fagsystemet skal oppdateres, frist for 
kommunen 15.03. Viktig arbeid for å få tilskudd gjennom spillemidler. Anne Berit sender ut 
forespørsel til lag og organisasjoner. 

 

 



SAK 6/2021 Årshjul Selbu Idrettsråd  

Anne Berit utarbeider et forslag til neste møte. Tar utg. punkt i vedlegget fra Trøndelag 
idrettskrets og politiske saker som idrettsrådet uttaler seg i (kulturmidler, anleggsplan og 
spillemidler). 

 

SAK 7/2021 Planlegg info kveld om E-sport, anleggsplan og spillemidler 

Avventer E- sport inntil idrettsrådet har hørt mer om Selbu Ballklubb sine planer. Selbu 
Ballklubb har sammen med kulturskolen utarbeidet en søknad, der de søker om midler til å 
komme i gang med E- sport. Dette er et tiltak i forbindelse med prosjektet Sammen i Selbu.  

Møte for lag og organisasjoner vedrørende anleggsplan og spillemidler 

Det blir vanskelig å få til møte i mars/april grunnet restriksjonene som er. Mulig med møte via 
Teams? 

Leder i idrettsrådet undersøker med Trøndelag idrettskrets. 

A. Eidem undersøker med Trøndelag Fylkeskommune, de arrangerte møte om spillemidler via 
Teams våren 2020. Noen lag og org. fra Selbu deltok da. 

SAK 8/2021 EVT. 

- Kvartalsvis info fra Trøndelag Idrettskrets, se vedlegg 

Anne Berit har svart Trøndelag idrettskrets om aktiviteten i forbindelse med korona. 

-  Sammen i Selbu – 0-24 samarbeidet, deltagere? 

Anne Berit hører om vi kan utsette til 15.03. Idrettsrådet går ut til laga og informerer. 
Informasjon finnes på Selbu kommunes hjemmeside 
https://www.selbu.kommune.no/aktuelt/sammen-i-selbu-0-24-samarbeidet.47737.aspx 

Ta kontakt med prosjektkoordinator Vibeke Slind på tlf. 40436790 eller e-
post vibeke.slind@selbu.kommune.no 

 

Neste styremøte 07.04. kl. 18.30. 

Dato for årsmøte settes til 03. mai kl. 19, formøte kl. 18 
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