Verdal Idrettsråd
Stiklestad 17.1.2015

MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Tindved kulturhage
Torsdag 15. januar 2015 – KL: 18.00 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Christer Langland
Roy Aasheim
Steinar Bergsmo
Marthe Liaklev
Ingrid Sørgjerd
Marian Lyngsaunet, Verdal Kommune
Forfall:
Ronny Aksnes
Ann Sissel Vehus
Liv Inger Hynne

SAK 42 – 49 2014/2015
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 42 14/15 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 43 14/15 Godkjenning av møtereferat av 2.12.14:
 Referatet godkjent





SAK 44 14/15 Referatsaker:
NTIK: Referat fra Styremøte 4.12.14
NIF: Mail mottatt 10.12.14 ang nasjonal idrettsrådskonferanse 17 – 19. april 2015 på
Stjørdal
Verdal Kommune: Mail mottatt 17.12.14 ang. Turskiltprosjektet med søknadsfrist
15. januar 2015 – vidresendt til idrettslagene.
NTIK: Julebrev fra Nord-Trøndelag Idrettskrets med nyttig info mottatt 17.12.14.
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 NTIK: Mail mottatt 19.12.14 ang. Folkehelsedag 27.januar 2015 på Steinkjer.
( Idrettskretsen har senere meldt at planlagt folkehelsedagen 27. januar er utsatt)
 Verdal Kommune: Mail mottatt 19.12.14 ang. melding om oppstartsmøte 20.1.15
ang utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball.
 NTIK: Mail mottatt 7.1.15 angående Idrettsregistreringen 2015, brev til idrettslagene.
 NTIK: Mail mottatt 9.1.15. Invitasjon til kveldskurs i tilskudd og støtteordninger for
Idrettslag på Steinkjer onsdag 21. januar.
Referatsakene tatt til etteretning.

SAK 45 14/15
Verdal Kommune v/Marian
 Spillemidlesøknadene 2014/15:
Rekordmange sønader i år, 20 til ordinære anlegg og 5 til nærmiljøanlegg med en
samlet søknadsum på 38.747,421.
Søknadene oversendt NTFK innen fristen 15. januar.
Prioriteringa gjort i sammarbeid med Idrettsrådet og godgjent i kommunestyre i
desember 14.
 Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal
videregående skole
Orienterte om Kommunestyrets bestilling i desember 14 om ny utredning ved Verdal
Vidregående.
Oppstart blir 20.1, og det er sendt ut innkalling til medlemmene i arbeidsgruppa som
ledes av varaordfører Kristin Johanne Hildrum.
Utredninga skal være ferdig til utgangen av mars, sendes så til politisk behandling.
Verdal Idrettsrådet deltar i arbeidsgruppa ved Leder.
 2015 som friluftslivets år
Ingen markering ennå, men den 27. februar er det lagt inn en markering.
 Tilbakemeldinger til kommunen på arrangementet med utdeling av ildsjel pris.
Idrettsrådet meget fornøyd med opplegget osv og ønsker og fortsette med denne
modellen også i 2015
 Turskiltprosjektet Trøndelag:
Ved søknadsfristen 15.1.15 var det ikke meldt seg noen søkere
Leksdal IL fikk tildelt 400.000 på søknadsrunden i 2014 til merking av turløype/r.
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 SAK 46 14/15 Verdal Idrettsråds Ildsjelspris 2014
Leder foretok en oppsummering fra utdelinga 20.12.14
Idrettsrådet godt fornøyd med opplegget, meget stilig og verdig utdeling på
Kulturhuset. Ildsjelsprisen tildelt Snorre Hjelde, Vuku IL, diplom og kr 5000.
Sparebanken Verdal og Verdalingen sponset 2500 hvær til Idrettsrådet.
Premieskapet sponset diplomen med ramme.
Idrettsrådet vil takke Kommunen og sponsorene for opplegget og støtten og ser fram
til en ny trivelig utdeling i desember 2015.
 SAK 47 14/15 Plandokumenter Verdal Kommune.
Temaplan for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018 ble vedtatt enstemmig i
kommunestyre i desember, en meget god plan som Idrettsrådet har vært med og
påvirket, blir et godt arbeidsverktøy i utvikling av anlegg i årene frammover.
Høringsinnspill som Idrettsrådet sendte inn til:
- Kommunedelplan kultur 2015-2030
- Kommunedelplan oppvekst 2015-2030
- Kommunedelplan helse, omsorg og velferd
- Budsjett 2015 – og langtidsbudsjett
Under den politiske behandling ble noen av innspillene fra Verdal Idrettsråd
hensyntatt, noe som Idrettsrådet sier seg tilfreds med.

SAK 48 14/15 Rapport/arbeid frammover:
Roy:
- Orienterte om økonomisk oversikt per 14.1.15, god kontroll på økonomien.
- 10 klubber har ikke betalt medlemskontigent for 2014 og dermed har di ikke
stemmerett på årsmøte. Leder tar en purrerunde
- Framla regnskap for 2014 opp mot budsjett, kontakter revisorene for
revidering av årsregnskapet.
- Framla forslag til budsjett for 2015, noen penger fra kjentmannsmerkene 2014
kommer inn i 2015, reviderer oppsettet etter dette til neste møte.
Marte:
- Aviklet møte med skimiljøet ang oppsetting av lokal ski/skiskytingskarusell
2015.
- Annonsert i Verdalingen 15.1, en feil er oppstådd da Inndal IL sitt
arrangemang 24. mars ikke ble med i annonsen – opplysing om dette sprees i
skimiljøet.
- Møte diskuterte om det er rett at Idrettsrådet dekker årlig annonsen for
skimiljøet, sett opp mot di andre idrettene.
Diskuteres nærmere på neste møte – Årsmøtesak?
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Ingrid:
- Orienterte om 10 på topp som starer opp igjen rundt 10. mai, noen nye poster i
år.
- Orienterte om kjentmannsmerkene 37 poster som er aktive hele året,
oppfordret alle klubbene og Idrettsrådet til en tur til kjentmannsmerkene nå i
friluftslivets år i 2015. Solgt 138 konvolutter og 108 kort i 2014
Idrettsrådet takker salgstedene og dem som foretar vedlikehold av postene.
Christer:
- Foreso at Idrettsrådet tar en rolle med og utvikle turstier rund sentrum osv.
Møte diskuterte dette og vil invitere aktuelle til en prat i forkant av neste møte.
Paul:
- 20 av Idrettsrådets 30 klubber hadde søkt på ordninga om vare og
tjenestemomskompensasjonen 2014. Søkerklubbene ble tildelt kr.1.014,843.
- Idrettsregistreringa som fåregår mellom 2.1 og 31.1 er åpnet, flere klubber er
begynt og legge inn, Idrettsrådet vil følger med og kontakte klubber på slutten
som ikke har lagt inn, mye penger og hente her for klubbene.
- Leksdal IL, Verdal friidrettsklubb, verdal orienteringsklubb, Vuku IL og Vinne
Skilag har søkt elektronisk på barnefattigdomsmidler for 2015
- Idrettsrådet møter Verdal Frivillighetssentral den 21.1 for og se
på eventuelle sammarbeidsmuligheter, Paul og Ingrid møter.
- NTIK inviterer til kveldskurs 21.1 om tilskudds og støtteordninger.
- Leder meldt seg av Idrettsrådsseminart i Drammen 24. og 25. januar 2015 –
Idrettsrådet deltar heller på NIF`s Idrettsrådskonferanse 17 – 19.4.2015 på
Stjørdal.
- Mottatt innspill på at Idrettsrådet bør ta en rolle i utredninga av
snøscootertraseen i Malsådalen – den vil berøre veien der som skimiljøet
bruker på tidlighøsten og under snøfattige forhold.
Møte mente dette var et godt innspill og vil gjennomføre et møte mellom
skiimiljøet og Verdal snøscooterklubb. Paul avtaler og kaller inn.
SAK 49 14/15 Årsmøte 19.3.2015 – kl: 18.00
Årsmøte avvikles torsdag 19.3.15
Stiklestad IL forespørres om og være vertskap
Kasserer kontakter revisorene for revidering av regnskapt for 2014,
Valgkomiteen er satt i arbeid.
Utkast til beretning framlegges på neste møte.
Årsmøte annonseres i Verdalingen 19.2
Årsmøtedokumentene utsending til klubbene før møte
Neste møte: Torsdag 12. februar 18.00 – 20.30
Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
Leder
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