Verdal Idrettsråd
Stiklestad 7.12.2014

MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Tirsdag 2. desember 2014 – KL: 18.00 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Liv Inger Hynne
Roy Aasheim
Marian Lyngsaunet, Verdal Kommune
Forfall:
Ronny Aksnes
Ingrid Sørgjerd
Marthe Liaklev
Ann Sissel Vehus
Christer Langland
Steinar Bergsmo
SAK 33 – 41 2014/2015
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 33 14/15
Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 34 14/15
Godkjenning av møtereferat av 4.11.14:
 Referatet godkjent
SAK 35 14/15 Referatsaker:
 NTIK: Mail av 5.11.14 ang. Invitasjon til idrettsrådsseminar i Drammen 24. og 25.
januar 2015
 Verdal Idrettsråd: Mail til politiske partier med etterlysning om hvordan utrednig av
en mulig Hall ved Verdal Vidregående ligger an.
 NTIK: Mail av 20.11.14, Lyst til besøk i ditt idrettslag
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 Verdal Idrettsråd: Referat fra medlemsmøte 20.11.14 utsendt i følge
fordelingsoppsett
 Verdal Idrettsråd: Høringssvar på følgende planer sendt Verdal Kommune 26.11.14
Kommunedelplan oppvekst 2015-2022
Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030
Kommunedelplan kultur 2015 – 2030
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018
 Verdal Idrettsråd: Innspill sendt Verdal Kommune 26.11.14 på
Økonomiplan 2015 – 2018 og budsjettet for 2015.
NTIK: Kopi av høringsutalelse sendt 28.11.14 til Verdal Kommune på Temaplan
anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018.
Referatsakene tatt til etteretning.








SAK 36 14/15
Verdal Kommune v/Marian
Spillemidlesøknadene 2014/15:
Jobber med og kvalitetssikre årets søknader, prioriteringen av spillemiddelsøknadene
legges fram for politisk behandling i desember, sendes så NTFK innen fristen 15.
januar 2015
Rrevidering av plan for leik, idrett og aktivitet:
Har mottatt 5 innspill innen høringsfrist 28.november, jobber nå med og justere inn
dette. Sendes så til politisk behandling i komite Mennesker og Livskvalitet og i
Kommunestyre 15. desember, planen taes i bruk 1.1.2015.
Skatebordanlegget:
Selve skatebordanlegget er nå ferdig, men det gjenstår og å gjøre grønt området
rundt. Det blir offisielt åpnet til våren 2015.
Uteområde ved skolen i Vuku:
Vuku IL har ordnet med opprustning av fotballbanen/aktivitetsflate ved skolen der det
i flere år har stått byggebrakker, det er også orndnet mål. Elevene ved
oppvekstsentret kan allerede nå bruke denne banen i friminuttene. Grunnarbeidet er
gjort på samme måte som for en kunstgressbane.

SAK 37 14/15 Friidrettsutredninga:
 Friidrettsutredninga er nå ute til politisk behandling, er behandlet i komiteen
Mennesker og Livskvalitet den 19.11 der et tillegssforslag til Rådmannens innstilling
ble enstemmig vedtatt. Vedtaket ble videreført i Formannskapet den 20.11 og
sluttbehandlinga blir i Kommunestyre 15.12
Vedtak: Verdal Idrettsrådet opprettholder tidligere vedtak og støtter konklusjonen i
utredningen som viser at eneste alternativ for et moderne friidrettsanlegg innenfor
den gitte kostnadsrammen er ved Verdal Videregående skole og at nå er det friidrett
sin tur til og få seg et moderne friidrettsanlegg.
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SAK 38 14/15 11 er Fotballhall ved Verdal Vidregående
 Idrettsrådet mottok 12.11.14 meil fra Leder i Verdal Idrettslag der idrettslaget spiller
inn forslag på mulig fellesløsning for friidrett og en 11 er fotballhall ved VVS.
Vedtak:
 Verdal Idrettsrådet ser fram til og delta i en utredningsgruppe for og se på muligheten
for en 11 er fotballhall med garderober ved Verdal vidregående eller på
sentralidrettsanlegget. Turn, Klatring og Verdal Helsesportslag har meldt inn ønske
om tilgang til hall.
SAK 39 14/15 Verdal Idrettsråds Ildsjelspris 2014
 Liv sluttfører diplomet, prisen utdeles 20.desember i lag med Kommunens opplegg
på Stiklestad Nasjonale Kulturhus
 Innherred Folkeblad og Verdalingen og Sparebanken sponser 2500 hver til
pengegaven til prisvinneren
 Idrettsrådet har innen fristen fått inn flere forslag på kandidater:
Vedtak: (Liv fratråtte behandlinga) Ildsjelsprisen 2014 tildeles Snorre Hjelde Vuku IL.
SAK 40 14/15 Verdal Kommune, prosjekt barnefattigdomsmidler 2014
 Paul orienterte fra møter som har vært, og arbeidsgruppas innstilling for bruken av di
600.000 der det kom inn 6 søknader fra idretten på over 300.000.
Arbeidsgruppa innstilte på kr. 150.000 til idrettsklubbene - Fordelingsmøte avviklet
1.12.14 der klubbene deltok.
Flere Idrettslag har søkt elektronisk på midlene for 2015 innen søknadsfristen 21.11.
SAK 41 14/15 Rapport/arbeid frammover:
Roy:
- Orienterte om økonomisk oversikt per dato.
- Orienterte om innkommen medlemskontigent for 2014, mangler fortsatt fra
noen klubber, tar kontakt med aktuelle.
- Framla utkast til budsjett for 2015, behandles på januarmøte.
- Revisorene reviderer årsregnskapet når året er avsluttet.
Paul:
- Idrettsrådsseminar i Drammen 24. og 25. januar 2015, Paul deltar – kostnaden
belastes sparekontoen.
- Stormøte/medlemsmøte ang Idrettsrådets rolle og andre aktuelle emner
planlegges i februar 2015 i sammarbeid med Kommunen, Paul tar kontakt
med Ordføreren om et sammarbeid samt finner en dato som passer.
- Vuku Il arrangerte Halleluamøte 17.11 i Vuku, Paul og Liv deltok
- Premieutdeling for 10 på topp gjennomførte 16.11.14
- Medlemsmøte avviklet 20.11.14 med 17 deltakere
- Idrettslagene med turn på programmet avvikler møter om og få til
Basishall/turnhall, Idrettsrådet inviteres til møtene.
- Sagamarskomiteen ønsker et møte med kommunen osv. Idrettsrådet deltar.
- Jobber med lovnorm for Idrettsrådet for framlegging på årsmøte, sendes så til
Idrettskretsen for godkjenning
- Kontakter Valgkomiteen som settes i arbeid
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Annet:
Møteplan 2015:
Styremøter:
Torsdag 15. jan
Torsdag 12. februar
Torsdag 12. mars
Torsdag 16 april
Tirsdag 12 mai
Torsdag 18 juni - sommerferie.
Årsmøte:
Torsdag 19 mars
Møteplan og Årsmøtedato vedtatt.

Neste møte: Torsdag 15. januar 18.00 – 20.30
Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
Leder
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