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

Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Tirsdag 11. august 2015 – KL: 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Ann Sissel Vehus
Liv Inger Hynne
Einar Lund NTIK (18.00 – 19.00)
Forfall:
Ove Haugrud
Steinar Bergsmo
Marte Liaklev
Christer Langland
Hege Anita Austad
Roy Aasheim
18.00 – 19.00:
Einar Lund fra NTIK var invitert til Styremøte for å orientere om utkastet til revidert
sammarbeidsavte mellom Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune.
Leder i Idrettsrådet avviklet et arbeidsmøte før ferien med org. sjef Bjørn Høgsnes
og Einar Lund angående justering og oppdatering av sammarbeidsavtalen fra 2010.
Einar orienterte om viktige punkt i utkastet osv.







Vider orienterte Einar også om:
Barneidrettsbestemmelsene, idrettens barnerettigheter og Olympiatoppens
foreldreguide
Aktivitetslederkurs barneidrett for ledere/trenere/foreldre i ditt idrettslag – NTIK
arrangere 3 kurs, 25 september i Namsos, 16 oktober i Stjørdal og 30 oktober på
Steinkjer.
Idrettsskole
Felles Idrettsforsikring for alle barn i idrettslaget – alle mellom 0 til 13 er forsikret i
fellesforsikring i alle aktiviteter – over 13 år kreves lisenser.
Kurs i klubbenes styrearbeid i praksis arrangeres av Levanger Idrettsråd over 2
kvelder 17 og 21 september.
NTIK`s anleggsplan, anleggsføringer osv.
SAK 19 – 23 2015/2016
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK

Side 1

Verdal Idrettsråd
SAK 19 15/16 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 20 15/16 Godkjenning av møtereferat av 16.6.15
 Referatet godkjent
SAK 21 15/16 Referatsaker:
 NIF: Mail av 18.6.15 , Opptak av nye idrettslag, ny IT-løsning for opptak av
idrettslag
 Verdal Kommune: Mail av 19.6.15, referat fra møte i styringsgruppa for
sentralidrettsanlegget 17.6.15.
 NIF: Mail av 21.6.15, påminnelse søknad om momskompensasjon
søknadsfrist 15.08
 Verdal Idrettsråd: Sendt 25.6.15 til Innherred Samkommune, høringsinnspill til,
Temaplan for økt sykkelbruk 2015 – 2018
 NIF: Mail av 26.6.16, lokale aktivitetsmidler 2015
 NTIK: Mail av 26.6.15, fordeling av lokale aktivitetsmidler
 NTIK: Mail av 26.6.15, utkast til revidert sammarbeidsavtale med kommunen
 NTIK: Mail av 29.6.15, nyhetsbrev sommer 2015
 Ti på Topp komiteen: Mail av 29.6.15, Referater fra komiteemøter 2. og 25. juni
 NTIK: Mail av 8.7.15, barneidrettsmail til alle nordtrønderske idrettslag
sommeren 2015
 Verdal Kommune: Mail av 5.8.15, innmelding av arrangementer i 2016, videresendt
til idrettslagene.
 NIF: Mail av 6.8.15 påminnelse søknad om momskompentasjon med søknadsfrist
15.8. videresendt til idrettslagene
Referatsakene tatt til etteretning.
SAK 22 15/16 Tiltak, friluftslivets år
Saken utsettes til neste møte.
SAK 23 15/16 Orienteringer:
Roy (innmeldt per mail)
- Kontoregistrering - Brønnøysundregistret, enhetsregisteret er nå signert av Leder.
Disponering av kontoene til Idrettsrådet i banken er på plass.
- Innkreving av medlemskontigent, per 11.8 er det 13 klubber som ikke har innbetalt
medlemskontigent for 2015, purring vil bli utsendt
- LAM midlene (kr 915.063) er noe forsinket i år, grunnet omlegging i NIF systemet og
ferieavikling, men nå er oversikt satt opp og vil bli oversendt Idrettskretsen for
godkjenning og videre til NIF for utbetaling til idrettslagene.
- Økonomisk oversikt per dato viser god kontroll.

Side 2

Verdal Idrettsråd
Ann Sissel:
- TI på topp/kjentmannsmerker stiller på stand på Øras dager 20 – 22 august
(verdalsmarknad), med skjerm for og vise bilder fra turer og selge hefter og
reklamere.
- planlegger stand også på neste års Verdalsmarkna og Vukudager, i et sammarbeid
mellom Idrettsrådet, 10 på topp/kjentmannsmerker og kulturkontoret.
- Jobber med forslag til neste års poster i komiteen
- Oppfordrer idrettslagene til og ha overnatting ute mellom 5 og 6 september.
- Ann Sissel har dratt i gang en friidrettskarusell med god deltakelse på di første
rundene – gjenstår Elveløpet, Kongsløpet, Mekken opp og Kvindfjellet opp.

-

Liv Inger:
Refererte fra møte i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget 17.6.
Garderobeforholdene er prekære og det haser med og få gjort noe med dette
Skifting av kunstgresset på Coop-banen på gang.

Paul:
- Paneldebatt mandag 24 august, Stiklestad Nasjonale Kulturhus 18.00 – 20.00.
Påminning utsendt til idretten og politiske partier.
Gjennomgikk, hvem gjør hva, innlegg osv
Følgende partier er påmeldt per dato:
Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig
Folkeparti.
Idrettsrådet oppfordrer idretten til og stille sterkt.
- 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.
Disse er oversende Kommunen som i sammarbeid med Idrettsrådet setter opp en
oversikt og oversender Idrettskretsen – kommunen har også noen aktuelle anlegg.
Vedtakssaker:
 Sammarbeidsavtale Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune:
Idrettsrådet oversender utkast til revidert sammarbeidsavtale
til Verdal Kommune for videre behandling
 Sammarbeidsavtale Verdal Idrettsråd og Bedriftsidrettskretsen (10 på topp)
Utkast til revidert sammarbeidsavtalen mellom Verdal Idrettsråd og
Bedriftsidrettskretsen ble gjennomgodt.
Videre behandling blir 17.8 der Paul, Ann Sissel og Eldar Ryan deltar.
Arbeid frammover:
- Utvikling av eventuell ny hjemmeside samt Idrettsrådet på facebook
- Leder framlegger utkast til idrettens anleggsplan i Verdal på neste Styremøte
Neste møte: Tirsdag 6. oktober KL:18.00 – 21.00
Ref: P.E
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