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

Tindved
Tirsdag 6. oktober 2015 – KL: 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Liv Inger Hynne
Roy Aasheim
Hege Anita Austad
Ann Sissel Vehus
Frode Strand, Verdal Kommune
Forfall:
Ove Haugrud
Steinar Bergsmo
Marte Liaklev
Christer Langland
SAK 24 – 29 2015/2016
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
Leder åpnet møte med og ønske Frode Strand som er nyansatt i kulturavdelinga fra
1 september velkommen til Styremøtene våre.
Idrettsrådet ser fram til godt sammarbeid frammover.
SAK 24 15/16 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 25 15/16 Godkjenning av møtereferat av 11.8.15
 Referatet godkjent
SAK 26 15/16 Referatsaker:
 Verdal Kommune: Mail av 10.8.15, utlysning av stimuleringsmidler til utprøving
av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet, nytt og oppdatert innhold fra
regjeringen.no om temaet Familie og barn.
 Verdal Idrettsråd: Sendt 12.8.15 forslag til revidert sammarbeidsavtale til Verdal
Kommune
 Verdal Kommune: Mail av 13.8.15, invitasjon ti offisiell åpning UtstyrsBUA 12.
september.
 Verdal Kommune: Mail av 18.8.15, om idrettsanlegg for fotball
og friidrett
 Verdal Kommune: Mail av 24.8.15, blir dere med på årets nasjonale
folkehelsekonferanse med tema "Det nære friluftsliv"?
 NTIK: Mail av 27.8.15, ungdomsidrettsmail til nordtrønderidretten!
 Vuku IL: Mail av 27.8.15, invitasjon til åpning av Vukuhallen
 NTBIK: Mail av 31.8.15, referat fra evalueringsmøtet med Verdal Idrettsrådet
ang. Ti på Topp.
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 NTIK: Mail av 3.9.15, protokoll fra styremøte nr. 8 / 2014 – 2016.
 Leksdal IL: Mail av 5.9.15, befaring av skihytte samt diskusjon omkring nye
prosjekter
 Verdal Kommune: Mail av 8.9.15, treningskontakt – videresendt til klubbene.
 NTIK: Mail av 18.9.15, lederkurs for ungdom i Steinkjer 30.10-01.11.2015,
videresendt til klubbene.
 NTIK: Mail av 21.9.15, Idrettskretslederen vil treffe deg/dere igjen!
 NTIK: Mail av 23.9.15, invitasjon til kurs for styremedlemmer i idrettslag arr av
Levanger Idrettsråd og NTIK på Norske Skog 15 og 22. oktober, videresendt til
klubbene.
 Ti på Topp komiteen: Referat fra komiteemøter 10.8. 3.9 og 29.9.15
 NTIK: Mail av 6.10.15, Nyhetsbrev fra Nord-Trøndelag Idrettskrets
Referatsakene tatt til etteretning.
SAK 27 15/16
Verdal Kommune v/Frode Strand
Orienterte om følgende saker som det jobbes med:
- Prosjekt «Ut i naturen»
4-5 personer merker på frivillig basis gamle stier fra Malsådalen og inn til
Skjækerdalen, og vider, interessant prosjekt, har kontakt med dem
- Status Mo parken
Utvikling av Moparken pågår med blant annet fastmonterte treningsapperater,
mobil sene, flytting av paviljongen osv.
- Status Hagabakken
Velforeninga har utarbeidet plan for aktivitetsområde.
- Status tursti Langnes – Fæby – Bjartnes (Elvepromenaden)
Avtalen med grunneierne utgikk i 2007, jobber med og få ny avtal på plass,
der blant annet vedlikehold og drift inngår
- Status tursti Hitre Sæterfjellet. «Ti på topp»
10 på Topp komiteen planlegger en post på Sæterfjellet, da trenges det
merket sti, Verdalsbruket er positiv til å bidra, jobbes med saken.
- Spillemidler søknader: Blommen, Leksdal Marka, Vinne aktivitetes park.
Verdal OK 2 stk. prosjekt,
Stiklestad IL søker om maskingarasje i Blommen
Møte avviklet med Leksdal IL1.10.15 ang diverse prosjekt
Vinne aktivitetspark, møte med skolen, di tar større eierskap til parken –
tennisbane på gang
Verdal O Klubb, jobber med turkart for Volhaugen
- Samarbeidsavtale Verdal kommune og Verdal Idrettsråd.
Tilsendt utkast fra Idrettsrådet til revidert samarbeidsavtale ser ok ut og vil bli
lagt fram for politisk behandling i komiteen Menneske og Livskvalitet i oktober
for godkjenning
- Prosjekt sykkelveier i Verdal og Levanger.
Deltar aktivt i prosjektet – har tatt med Idrettsrådets høringssinnspill inn i
komiteen med blant annet gang/sykkelbru påhengt Verdalsbrua (E6) på
industriområdesia ut mot Trones og utvidelse av elvepromenaden opp til Vuku
og opp mot Ness med gang og sykkelbru over Verdalselva ved Hagasvingen.
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Ønsker at Idrettsrådet jobber videre og kartlegger muligheten for
gang/sykkelsti i di planlagte områder og ser på muligheter for og innkalle til
møte med aktuelle grunneiere i sammarbeid med kommunen
SAK 28 15/16
Idrettens anleggsplan 2016 – 2012
- I henkhold til handlingsplanen så skal Idrettsrådet utarbeide en Idrettens
Anleggsplan
Jobben er oppstartet og førsteutkastet ble framlagt og diskutert - enighet om
hovedlinjene.
Videre framdrift – utkast framlegges på neste Styremøte 1.desember –
bearbeides så videre og framlegges på medlemsmøte i januar - sluttbehandles
på Årsmøte i mars.
SAK 29 15/16
Orienteringer fra alle
Roy:
- Kontoregistrering og Brønnøysundregistret er fullført og i orden.
- Status medlemskontigent for 2015, 12 klubber har per dato ikke innbetalt
medlemskontigent, purring vil bli utsendt
- LAM midler for 2015 (kr 915.063) er utbetalt til klubbene etter retningslinjenr
vedtatt på Årsmøte i mars.
- Økonomisk oversikt per dato framlagt, ligger godt an økonomisk.
Ann Sissel:
- Status TI på topp/kjentmannsmerker - avslutning, premieutdeling
Orienterte om besøk på di enkelte toppene, stor utfart, ser lovende ut også i
år, håper på ny rekord.
Premieutdeling 15 november etter samme mal som i fjor.
- Sammarbeidsavtalen mellom Verdal Idrettsråd og Bedriftsidrettskretsen
Avtaleutkast behandlet på møte mellom Bedriftsidrttskretsen og Idrettsrådet Etterlyser videre framdrift og ny avtale, følger opp
- Deltok på Verdalsmarkna med banner og hefter, noe vi må videreføre neste år
I sammarbeid med kulturkontoret på Kommunen – felles bod.
- Idrettsrådet invitert til åpning av Utstyrsbua 12. sep. Ann Sissel representerte
Idrettsrådet og Ti på Topp.
- Verdalskarusell i løp for første gang i år med brukbar deltakelse.
Lagene med friidtett på programmet avvikler oppsumerings møte i okt/nov og
planlegging av ny karusell neste år Det er Idrettsrådet ved Ann Sissel som har
dradd i gang karusellen.
Liv Inger:
- Foreslo og se på nærmiljøtopper/minitopper for blant annet barnehager,
ser på dette i lag med Ann Sissel – diskuteres på neste møte.
Ove:
Innmeldt per mail:
- Opprettet Face-book side for Idrettsrådet samt administratorer.
https://www.facebook.com/verdalidrettsrad .
- Innhenter pris fra flere leverandører for en hjemmeside for Idrettsrådet.
Diskuterer nærmere på neste Styremøte
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Hege:
- Utskifting/rehabilitering av kunstgresset på CCOP banen er nå oppstartet,
samme leverandøren som for kunstgresset på hovedbanen, regner med at
COOP banen er ferdig i november.
- Spillemiddelsøknad i år, kommunen avsatt midler i invisteringsbudsjettet for
2015 samt at Verdal IL tar opp lån for og forskuttere spillemidlene
Paul:
- Paneldebatt: Oppsummering fra paneldebatten mandag 24 august, alle
partier stilte, god debatt ledet av Idrettskretsleder Susanne Brattli.
Idrettsrådet vil følger opp mot politiske partier for innarbeidelse i budsjettet for
2016.
- Ildsjelspris 2015: Annonse i Innherredavisa samt sende ut til klubbene
for innmelding av kandidater
- Prosjekt Energismart Anlegg: 4 klubber har meldt inn at di ønsker og være
med i prosjektet, Leksdal IL, Verdal IL, Vuku IL og Verdal og omeng
Rideklubb. Avventer videre framdrift fra Idrettskretsen
- Leksdal IL: Idrettsrådet invitert og deltok på møte 1.10.15 ang ferdigstilling av
utbygd skihytte samt planer for ny turveoer, snøproduksjon, rehabilitering av
gressbanen ved Leksdal skole
- Vukuhallen: Idrettsrådet invitert og deltok ved Leder på offisiell åpning 5.
september – blomster overrakt fra Idrettsrådet.
- Momskomp til Idrettsanlegg: Det Blei ikke full momskom i år heller, 5
klubber berørt i Verdal, 2 av dem medlem i Idrettsrådet.
Idrettsrådet har sendt mail til Idrettskretsen samt di politiske partier i Verdal
med oppfordring om og jobbe opp mot Nord-Trønderbenken på Stortinget for
og få til ekstrabevilgning under salderinga av Statsbudsjettet til høsten.
Ordføreren fulgt opp mot stortingsrepsentanter samt Marit Voll SP i gjennom
KS i Nord-Trøndelsg. Idrettsrådet håper på full dekning i år også.
- Theskjorte: Innhentet prøve på theskjorte til Idrettsrådet, se eget vedtak.
Vedtakssaker:
- Framlagt theskjorte for bruk av Idrettsrådets medlemmer ved repsentasjoner
osv ble godkjent med justering av logoen. (litt mindre)
Vedtak: 20 stk innkjøpes fra firmaet Premieskapet, Vuku,
Liv finner størrelser og foretar bestilling.
Arbeid frammover:
- Styremøte 1.12
- Idrettens anleggsplan
- Medlemsmøte i januar
- Årsmøte, mars 16
Neste møte: Tirsdag 1. desember KL:18.00 – 21.00 (Julemøte)
Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Ref: P.E
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