Verdal Idrettsråd

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

Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Tirsdag 12. mai 2015 – KL: 20.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Christer Langland
Roy Aasheim
Ann Sissel Vehus
Marte Liaklev
Liv Inger Hynne
Hege Anita Austad
Ingvild Aasen, Verdal Kommune
Forfall:
Ove Haugrud
Steinar Bergsmo
SAK 7 – 12 2015/2016
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 7 15/16 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 8 15/16 Godkjenning av møtereferat av 21.4.15
 Referatet godkjent







SAK 9 15/16 Referatsaker:
NTIK: Brev av 21.4.15, godkjenning av revidert lov for Verdal Idrettsråd, brevet og
loven utsendt til idrettslagene.
Stiklestad IL turn: Mail av 23.4.15 ang søknad om økonomisk støtte til turnstevne
2015.
Kjentmannsmerket/Ti på topp komiteen: Mail av 23.4, referat fra komiteemøte
7.4.15
NTIK: Mail av 24.4.15 ang invitasjon til dialogmøte for sone Innherred på Stiklestad
Nasjonale Kulturhus 12.mai – invitasjon utsendt til idrettsklubbene
NIF: 26.4.15, fordeling av midler fra KUD til idrettsformål 2015.
NTIK: Mail av 30.4.15, ang høring - søknad om medlemskap i NIF og Norges
Bowlingforbund fra Innherred Bowlingklubb
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 NTIK: Mail av 5.5.15 ang kurs for idrettslag i skriving av søknader - førstemann til
mølla for restplassene - Trondheim lørdag 6. juni – videresendt til idrettsklubbene
 Vinne Skilag: Mail av 5.5.15 ang valg av ny leder på Årsmøte – Anna Marie Bjørken.
 Verdal Kommune: Mail av 6.5.15 ang overføring av tilskudd til drift av idrettsanlegg
2015 – Idrettsrådet foretar utbetaling til di aktuelle klubbene etter godkjent oppsett.
 NIF: Mail av 7.5.15 ang søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015 for
idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS med søknadsfrist 15. august.
 Verdal O-Klubb: Mail av 7.5.15, referat fra møte med aktuelle klubber 21.4.15 ang O
- karusellen og langturer sommeren og høsten 15.
 Verdal Kommune:Mail av 7.5.15 ang nytt og oppdatert innhold fra regjeringen.no om
temaet Familie og barn
 Kjentmannsmerket/Ti på topp komiteen: Mail av 10.5, referat fra komiteemøte
29.4.15
 NIF: Mail av 12.5.15 ang informasjon om tilskudd til lokale lag og foreninger 2015 –
kopi av årets tilskuddsbrev til NIF – utsendt til idrettslagene.
Referatsakene tatt til etteretning.

-

-

-

SAK 10 15/16 Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og
fotball ved Verdal vidregående skole
Styre tar til orientering diskusjonen og enigheten som framkom på medlemsmøte i
forkant av Styremøt der Idrettsrådets tidligere innstilling videreføres.
Neste og siste møte i arbeidsgruppa blir 29.4.
Roy Aasheim repsenterer Idrettsrådet på dette møte i Leders fravær.
Politisk behandling er fastsatt til:
Menneske og Livskvalitet 10.6
Formanskapet 11.6
Kommunestyre 15.6
SAK 11 15/16 Tiltak, friluftsliv/folkehelse:
Muligheten for utvidelse av ”elvepromenaden ved Verdalselva” opp til Vuku og opp
mot Ness med gang og sykkelbru over Verdalselva ved for eks Hagasvingen – samt
gang og sykkelbru påhengt Verdalsbrua (E6) på industriområdesia ut mot Trones.
Kart for området ble gjennomgodt, enighet i Styret om og jobbe videre med dette opp
mot kulturkontoret.
Christer kartlegger muligheten for gang/sykkelsti i di planlagte områdene til
Styremøte etter sommerferien.
Paul tar opp med Ordføreren forslaget om gang og sykkelbru påhengt Verdalsbrua
(E6) på industriområdesia ut mot Trones.
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SAK 12 15/16 Orienteringer:
Paul:
NIF`s Idrettsrådskonferanse på Stjørdal 17 – 19. april, Paul deltok – Idrettsrådet
takker kommunen for støtte til deltakeravgifta.
NTIK`s Ledermøte på Steinkjer 23.4.15, Paul deltok
Referat fra Årsmøtereferat 19.3 og godkjent Idrettsrådets lovnorm utsendt i følge
utsendingsliste for Styremøter
NTIK har oppnevnt en valgkampkomitee til høstens Fylkes og kommunevalg, Paul
deltar.
Motatt oversikt 12.5 fra NIF over årets tildelte Lam midler, kr 915 063 mot kr 663 091
i 2014, en gledelig stor økning.
Etter innspill er det startet opp i sammarbeid med kommunen en jobb med en
oversikt over hva som brukes av kommunale midler på idrettsanlegg i Verdal

Arbeid frammover:
- Utbetaling av kommunalt driftstilskudd til aktuelle idrettsanlegg vil skje i løpet av mai.
- Bankgiro for medlemskontigent fra idrettslagene til Idrettsrådet for 2015 er under
utsending i følge vedtak på Årsmøte 19.3
- Oppsett over LAM midler i følge vedtak på Årsmøte blir foretatt så snart det er klart,
oppsettet oversendes så Idrettskretsen til godkjenning og utbetales fra NIF til
idrettslagene.
- Paneldebatt tirsdag 25 august – Stiklestad Nasjonale Kulturhus, kl 18.00 – 20.00.
Invitasjon utarbeides før ferien og utsendes til politiske partier, idrettslagene osv.
Vedtaksaker:
 Søknad om støtte til turnstevne fra Stiklestad IL, turngruppe.
Idrettsrådet har mottatt en søknad fra Stiklestad IL, turngruppe om økonomisk støtte
til turnstevne som klubben arrangerte.
Idrettsrådet mener det er positivt at klubber tar på seg så store arrangemang.
Styre finner det ikke riktig og støtte søknaden, sett opp mot konsekvensene mot
framtidige arrangemang og likebehandling.
 Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og
fotball ved Verdal vidregående skole
Neste og siste møte i arbeidsgruppa blir 29.4.
Roy Aasheim repsenterer Idrettsrådet på dette møte i Leders fravær.
 Hvordan bruker vi fattigdomsmidlene på en lurest mulig måte i Verdal:
Idrettsrådet er invitert av Kommunen til møtet den 22.05.15.
Hege Anita Austad repsenterer Idrettsrådet på dette møte i Leders fravær.
Neste møte: Tirsdag 16. juni KL:19.00 – 21.00
Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Ref: P.E
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