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Referat fra Årsmøte i Verdal idrettsråd 19.mars 2015 ved Stiklestad Nasjonale 

Kulturhus 

 

Paul ønske velkommen på vegen av idrettsrådet. Idrettsrådet hadde invitert Marian 

Lyngsaunet fra Verdal kommune og Stig Søraker fra idrettskretsen. Disse holdt innlegg før 

årsmøte. 

Marian Lyngsaunet fra Verdal Kommune takket idrettsrådet for samarbeidet og informert om 

friluftslivets år og aktivitetskalenderen som er laget for året. Hun oppfordret alle lag og 

foreninger om å legge inn sine aktiviteter som skal skje i løpet av året. Verdal kommune vil 

inviter til temakveld angående spillemidler søknader. Møte vil finne sted i Vuku hvor det også 

vil bli besiktelses av hallen samtidig. 

Stig Søraker fra idrettskretsen takke for invitasjonen. Han informerte om idrettskretsen sine 

fire satsningsområder, ungdomsidrett, folkehelse, barneidrett og toppidrett. Idrettskretsen ser 

med glede på at idrettsrådet i Verdal har vært et aktivt idrettsråd i året som har gått. I følge 

idrettsregisteringen har aktiviteten i Verdal kommune økt. Dette viser idrettsregistreringen. 

Idrettskretsen har også registret at idrettslagene og bedriftsidretten i kommune driver allsidig 

utvikling både når det gjelder organisert aktivitet og uorganisert. Han oppfordret idrettsrådet i 

Verdal til å øke samarbeidet med Levanger og bruke valgkampen aktivt for å styrke idretten.  

 

Sak 1: Godkjenning av de fremmøtte representanter 

Leder Paul Elvebø fortok opprop.  

Disse var tilstede: 

Helgådal I.L    Lisbet Haldorsen Haugan og Stian Haugan 

Inndal I.L    Ronny Aarstad og Roy Aasheim 

Leirådal I.L    Grete Sivertsen 

Leksdal I. L   Erik Stiklestad og Arnt Aurstad 

Stiklestad I.L    Marte Liaklev 

Verdal friidrettsklubb  Ingeborg Østerås 

Verdal I.L   Hege Anita Austad og Christer Langeland 

Verdal sportsdykkerklubb Liss Lunde og Harald Norum 

Vinne skilag    Siv Hege Eriksen 

Vuku I.L   Snorre Hjelde og Liv Inger Eklo Hynne 

L.I.V bedriftsidrett  Ingrid Sørgjerd 

Leder fra idrettsrådet  Paul Elvebø 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 

Godkjent 

 

Sak 3: Valg av møte leder og referent samt to representanter til underskriving av 

årsmøteprotokoll 

Styret forslo Christer Langeland som møteleder og Liv Inger Eklo Hynne som referent. 

Godkjent. 

 

Lisbet Haldorsen Haugan og Snorre Hjelde ble foreslått til å underskrive årsmøteprotokollen.  

Godkjent. 
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Sak 4: Årsmelding 2015 

Christer refererte til årsmeldingen for 14/15.  

Årsmeldingen er utsendt på forhånd til medlemmene. 

Ingen merknader til årsmeldingen.  

Godkjent. 

 

Sak 5: Regnskap 2014 med revisjonsberetning 

Roy gikk igjennom regnskapet for 2014 med revisjonsberetning. Regnskapet er revidert og 

funnet i orden.  

Det kom spørsmål fra medlemmene angående fremlegging av balanse per 1.1.2015 av 

regnskapet og beholdning. Roy viste til balanse fra 12/2-2015.  

Balansen per 1.1.2015 legges ved utsending av møtereferat. 

 

Kontobalanse pr 1.1.2015 

Verdal Idrettsråd    20 592,34,- kr 

Kjentmannsmerket    43 763,75,- kr 

Tiltakskonto   106 664,88,- kr 

 

Sum:    171 020,97, -kr 

 

 

Sak 6: Innkomne forslag 

- Fordeling av LAM midler 2015 

Grunnbeløp kr 2000,- til alle lag med aktivitet i aldersgruppen 6 – 19 år. 

Eksisterende idrettsskole kr 5000,- 

Funksjonshemmede teller dobbelt i sine klasser 

Resten prosentvis fordelt; 45 % til aldersgruppen 6 – 12 år – 55 % til aldersgruppen 13 – 

19 år. 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor dette kommer opp som innkomne forslag.  

Paul orientert om at dette skal godkjennes av årsmøtet og at dette ikke ble gjort i fjor. 

 

Styret forslag til vedtak. Uendret, som tidligere år.  

Enstemmig godkjent. 

 

- Revidert lovnorm for Verdal idrettsråd 

Forslag til revidert lov for Verdal idrettsråd er vedlagt saksdokumentene. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Framlagt forslag til revidert lov for Verdal idrettsråd vedtas og oversendes Nord 

Trøndelag Idrettskrets for godkjenning. 

Enstemmig godkjent. 
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Sak 7: Medlemskontingent for 2015 

- 2 kroner pr. medlem, minstesats kr 150,- 

Styrets forslag til vedtak: Uendret, som tidligere år.  

Enstemmig godkjent. 

 

- Idrettsrådet sender ut bankgiro til medlemsklubbene til innkreving av 

medlemskontingent, basert på idrettsregistrering for klubbenes medlemstall. 

Styrets forslag til vedtak: Ny ordning innføres.  

Enstemmig godkjent. 
 

Sak 8: Godtgjørelse til tillitsvalgte for 2015 

- Til leder kr 6000,- som godtgjørelse og dekning av løpende utgifter samt 

kjøregodtgjørelser til møter utenfor Verdal. 

- Kjøregodtgjørelse utenfor Verdal gjelder også for styremedlemmer og andre 

utsendinger oppnevnt av Verdal Idrettsråd. 

Styrets forslag til vedtak. Uendret, som tidligere år.  

Enstemmig godkjent. 
 

Sak 9: Handlingsplan 2015/16 

Paul la fram handlingsplan for 2015/16 

Ansvarsområdene vil bli fordelt på neste styremøte. Spørsmål fra Leksdal angående 

rådgiver tjenesten i kommunen nå når Mariann Lyngsaunet slutter i jobben. Mariann 

orientert om at stillingen er utlyst og ansettelse vil skje. 

Handlingsplan enstemmig godkjent. 
 

Sak 10: Budsjett 2015 

Roy la fram budsjettet. Merknad til budsjettet, medlemskontingent skal være kr. 15000,- 

ikke 25000,-. Utgifter til kjentmannsmerke en del opp på grunn av oppsetting av ny kasser 

og utbedringer.  

Budsjett, enstemmig godkjent. 
 

Sak 11: Valg 

Valgkomiteen ved Hege Anita Austad la fram valgkomiteens innstilling. Disse ble 

enstemmig valgt til Verdal idrettsråd. 

Leder Paul Elvebø, Stiklestad I.L  gjenvalg 1 år  

Nestleder Christer Langeland, Verdal I.L gjenstår med 1år 

Kassere  Roy Aasheim, Inndal I.L  gjenstår med 1 år  

Medlem Liv Inger Eklo Hynne, Vuku I.L gjenstår med 1 år  

Medlem  Steinar Bergsmo, Verdal FIK  gjenvalg 2 år  

Medlem Hege Anita Aurstad, Verdal I.L ny 2 år 

2.vara  Marte Liaklev, Stiklestad I.L  gjenstår med 1 år 

1.vara  Ove Haugerud, Verdal I.L  ny 1 år   

Fra bedriftsidrettskretsen 

Medlem  Ann Sissel Vehus, Bedriftsidretten  ikke på valg  

1.vara  Ingrid Sørgjerd   ikke på valg 
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Valgkomiteen 

Leder  Bente Sofie Nessan, Vinne skilag ikke på valg 

Medlem Gunnar R. Ystad, Leksdal I.L ikke på valg 

Medlem  Ronny Aksnes    ny 2 år 

Revisorer 

Kjell Ness      ikke på valg 

Steinar Alstad     gjenvalg 2 år  

 

 

Servering med kaffe og kaker. 

 

Utmerkelser fra Verdal idrettsrådet 

- Blomsterhilsen og bordfanen til Verdal idrettsråd ble overrakt til Helgådal IL fra 

Verdal idrettsråd i anledning 75 års jubileum. 

- Blomsterhilsen til Marian Lyngsaunet som avtroppende rådgiver i Verdal kommunen 

- Blomsterhilsen til avtroppende Hege Anita Austad i valgkomiteen og Ronny Aksnes 

som medlem i styret.  

 

 

Årsmøte slutt. 

Referent Liv Inger Eklo Hynne 

 

  

 

 

 

 

Lisbeth Haugan       Snorre Hjelde 

Helgådal IL       Vuku IL 

 (sig)              (sig) 

 

 

 


