Verdal Idrettsråd
MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD
Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Tirsdag 1. desember 2015 – KL: 18.00 – 20.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Christer Langland
Liv Inger Hynne
Roy Aasheim
Hege Anita Austad
Ove Haugrud
Steinar Bergsmo
Ann Sissel Vehus
Frode Strand, Verdal Kommune
Bjørn Iversen, Ordfører Verdal Kommune (19.30 – 20.30)
Forfall:
Marte Liaklev
SAK 30 – 35 2015/2016
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
19.30 – 20.30 Idrettsrådets årlige møte med Ordføreren
 Leder av Idrettsrådet ønsket Ordføreren velkommen og orienterte om punktene i
Idrettsrådets handlingsplan og statusen på di enkelte punktene og hva vi jobber med.
-Idrettsrådet ser med tilfretshet at 6.5 mill ligger inne i budsjettet for 2016 til bugging
av nytt friidrettsanlegg.
-Idrettsrådet takket Ordføreren for bistanden med og påvirke slik at Stortinget bevilget
ekstratilskudd slik at idretten fikk full momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg.
-Idrettsrådet angasjerer seg i folkehelsetiltak så som aktiv onsdag, elvepromenader,
sykkelstiprosjektet osv
-Ann Sissel orienterte om 10 på topp som hadee ny rekord i år og er et skikkelig
folkehelsetiltak som kommunen støtter med bidrag.
 Ordføreren takket for invitasjonen til møte og orienterte om:
-Gledelig at momskompensasjonen fikk full dekning.
-Karolinejubileumet i 2017 – kan være midler og hente i gjennom interregg program
-Stram økonomi i kommunen og det kan det bli vanskelig med og finne dekning til
alle gode saker – budsjettbehandling for 2016 blir i kommunestyre i desember.
-Kommunen har investert mye til idretten di siste 10 årene og vister til utarbeid
oversikt.
-Idrettsrådets innspill om sykkelsti langs Verdalselva mot Hagasvingen er
programfestet i Verdal Ap som en sak di vi vil prøve å realisere i løpet av
valgperioden.
-God kontakt med Idrettsrådet som gjør en viktig jobb for idretten
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SAK 30 15/16 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 31 15/16 Godkjenning av møtereferat av 6.10.15
 Referatet godkjent
SAK 32 15/16 Referatsaker:
 NTIK: Mail av 16.10.15, Idrettskretsstyret inviterer deg og ditt Idrettsråd til
Steinkjer lørdag 31. oktober – ingen deltakelse fra Verdal Idrettsråd.
 Verdal Kommune: Mail av 16.10.15, nasjonal tilskuddsordning mot
Barnefattigdom, videresendt til klubbene
 NTIK: Mail av 21.10.15, idrettskretsleder Susanne Bratli inviterer deg og dere til
dialogmøte på Levanger onsdag 18. november – Paul Steinar og Ann Sissel deltok.
 NTIK: Mail av 21.10.15, protokoll fra styremøte nr. 9 / 2014 - 2016 i Nord
Trøndelag Idrettskrets
 Levanger Kommune: Mail av 30.10.15, høring Disposisjonsplan for
Torsbustaden med svarfrist 20.11.15
 NTIK: Mail av 2.11.15, invitasjon til møte i lederrådet 10.november på Steinkjer –
avlyst grunnet liten påmelding.
 NTIK: Mail av 2.11.15, Vuku IL, aktivitetslederkurs barneidrett i Vukuhallen 20.
21.11.2015 - åpent for alle i Verdal, videresendt til klubbene – avlyst grunnet liten
påmelding, Vuku IL prøver på nytt senere.
 NTIK: Mail av 3.11.15 , invitasjon til VM ski kveld på Lerkendal 26.11.15 med
påfølgende europafotballkamp, videresendt til klubbene
 Verdal Kommune: Mail av 3.11.15, førjulsarrangement i bladet Lilla, videresendt til
klubbene
 Verdal Kommune: mail av 3.11.15, nasjonal tilskuddsordning mot
Barnefattigdom, søknadsskjema er publisert, videresendt til klubbene
 Verdal Idrettsråd: Oversendt Levanger kommune 3.11.15 Høringsvar på
disposisjonsplan for Torsbustaden
 Verdal Kommune: Mail av 25.11.15, Ny søknadsfrist for kompensasjon av
merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er nå 1. mars 2016, utsendt til klubbene.
Referatsakene tatt til etteretning.
SAK 33 15/16
Vedtaksaker:
 Verdal Idrettsråds Ildsjelspris 2015:
Idrettsrådet har mottatt forslag på flere kandidater.
Utdeling vil skje lørdag 19.12 under kommunens arrangemang på Stiklestad
Nasjonale Kulturhus.
Vedtak: Ildsjelsprisen 2015 tildeles Jarle Aurstad Leksdal IL.
 Prioritering, Spillemiddelsøknader 2015/16:
Frode Strand, Verdal Kommune framla forslag til prioritering av gjenstående og nye
spillemiddelsøknader for 2016.
Vedtak: Verdal Idrettsråd slutter seg til framlagt prioritering.
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 Sammarbeidsavtale 10 på topp, Verdal Idrettsråd – Bedriftsidrettskretsen:
Sammarbeidsavtalen mellom Idrettsrådet og Bedriftsidrettskretsen fra 2012 har vært
under revidering i høst, ny avtale behandlet.
Vedtak: Framlagt forslag godkjent – sammarbeidsavtalen underskrives av Leder i
Idrettsrådet og Bedriftsidrettskretsen.
 Hjemmeside for Verdal Idrettsråd:
Idrettsrådet har jobbet med ny hjemmeside og fått inn tilbud fra flere leverandører
med mål om og få ny hjemmeside opp og gå i løpet av første halvår 2016.
Vedtak:
1: Idrettsrådet oppretter egen nettside – kostnaden settes på budsjettet for 2016.
2: Verdal Idrettsråd engasjerer adelphie (@delphie) til å opprette/implementere
nettsiden for Idrettsrådet
 Årsmøte Verdal Idrettsråd:
Årsmøte avvikles tirsdag 15. mars 2016 – iverksette revidering av regnskap når dette
er klart, ans kasserer - valgkomiteen i arbeid, ansvar Paul – annonsering/utsending
til klubbene gjester osv innenfor frister i Idrettsrådets lovnorm, ans Paul.
Vedtak: Årsmøte avvikles tirsdag 15. mars med Verdal IL som fyller 100 år i 2016
som vertskap
 Forhindre frafall og styrke den enkeltes valgfrihet:
Idrettsrådet ønsker og sette barne og ungdomsidretten i fokus ved og innvitere
idretten til medlemsmøte.
Vedtak: Medlemsmøte avvikles tirsdag 26. januar 2016 i kommunestyresalen med
foreleser/e fra Idrettskretsen.
 Kurs for styremedlemmer i idrettslag
Henvendelse fra Verdal Turnforening om Idrettsrådet kan stå som arrangør av kurs
for styremedlemmer i idrettslag.
Vedtak: Idrettsrådet i sammarbeid med Verdal Turnforening inviterer idrettslagene i
Verdal til kurs for styremedlemmer i april 2016 – (uke 14 og 15) med kursholder fra
Idrettskretsen – Invitasjon vil bli utsendt i god tid.
SAK 34 15/16
Idrettens anleggsplan i Verdal 2016 – 2020
 I henhold til handlingsplanen skal Idrettsrådet utarbeide en Idrettens
Anleggsplan, som framlegges på Årsmøte 15. mars for godkjenning.
Framlagt 2 utkast behandlet med div innspill, viktig og ha med innmeldte
anleggsoversikter i planen, også overikt over eksisterende anlegg.
Videre framdrift.
- Jobbes videre og planutkast sendes ut på høring til idrettslagene over nyttår
- Planutkst etter innkomne innspill framlegges på medlemsmøte tirsdag 26.
januar 2016 (kommunestyresalen)
- Behandles videre på Styremøte 2.februar 2016.
- Sluttbehandles på Årsmøte 15. mars 2016

SAK 35 15/16
Frode:

Orienteringer fra alle
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Vinne aktivitetspark, satser på ferdigstilling av parken – mangler asfaltert
ballflate, tennisbane, liten friidrettsbit osv.
Startet en prosess om nytt friidrettsanlegg ved Verdal Vidregående, avklarer
opp mot Fylkes eiendomsavdeling osv.
Orienterte om planene for klatrehall (Verdal Klatreklubb) og en eventuell
basishall.
Jobber med sykkelplanen for Verdal og Levanger som skal opp til politisk
behandling i desember – spilt inn blant annet gang og sykkelbru påhenget E 6
brua på industriområdesiden.
Jobber med fornying av avtale med grunneierne for elvepromenaden opp til
Bjartnes
Orienterte om prosessen med Mo parken, hva som gjenstår og tenkes.
Laget en oversikt over kommunale ressurser som er brukt til idretten di siste
10 årene

Roy:
- Status medlemskontigent for 2015 – 11 klubber har ikke betalt per 1.12.15
- Økonomisk oversikt per 1.12, opp mot budsjettet for 2015 viser et lite
underskudd hittil i år – investert blant annet i nye kasser til
kjentmannsmerkene – på inntektsiden mangler inn på medlemskontigent og
fra sponsorer til Ildsjelsprisen, følges opp.
Ann Sissel:
- Avslutning med premieutdeling for 10 på topp arrangert 15. november med
stort oppmøte – ny rekord i år med 16570 besøk
- Sammarbeidsavtalen mellom Verdal Idrettsråd og Bedriftsidrettskretsen klar
For underskriving
Paul:
- Idrettsrådet invitert av Kommunen om og delta i prosjekt aktiv onsdag,
kontaktet flere idrettslag som stilte på møte 3.11.15 og som påtar seg og stå
som arrangør på fordeling.
- Idrettsrådet invitert av Vuku IL i anledning av overrekkelsen av rapport om
bygginga av Vukuhallen (Vukuhallen fra A til Å) til Kommunen og Idtrettsrådet
på rådhuset 9.11.15, Paul deltok.
- Idrettsrådet underskrev 19.11.15 partnerskapsavtale om etablering av
utstyrssentralen i Verdal mellom VeksttorgetAS, Verdal Kommune, NAV
Verdal, Verdal frivilligesentral og Verdal Idrettsråd.
- Revidert sammarbeidsavtale mellom Idrettsrådet og Kommunen ligger hos
kommunen for politisk behandling.

Arbeid frammover:
- Jobbe videre med Idrettens anleggsplan
- Medlemsmøte 26. januar 2016 – Kommunestyresalen
Side 4

Verdal Idrettsråd
- Styremøte 2. februar 2016 – Tindved
- Årsmøte, 15. mars 2016 – Verdal IL

Neste møte: Tindved - Tirsdag 2. februar KL:18.00 – 21.00

Paul.

Side 5

