Verdal Idrettsråd

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

Pavyliongen, Verdal Stadion
Tirsdag 21. april 2015 – KL: 18.00 – 20.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Christer Langland
Roy Aasheim
Steinar Bergsmo
Ann Sissel Vehus
Ove Haugrud
Forfall:
Marthe Liaklev
Liv Inger Hynne
Hege Anita Austad

Møte ble innledet med en presentasjonsrunde av deltakerne i nytt arbeidsår.
SAK 1 – 6 2015/2016
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 1 15/16 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 2 15/16 Godkjenning av møtereferat av 10.3.15
 Referatet godkjent
SAK 3 15/16 Referatsaker:
 Kjentmannsmerke/ti på topp : Referat fra møte 9.3.15 i komitee for
kjentmannsmerke/ti på topp.
 Verdal Kommune: Mail av 11.3.15 ang. tilskudd til helsefremmende og
forebyggende arbeid i Nord-Trøndelag 2015 – vidresendt til idrettslagene.
 NTIK: Mail av 12.3.15 ang. Idrettsforbundets nasjonale konferanse for Idrettsråd
arrangeres i Nord-Trøndelag dette året!
 Verdal Kommune: Mail av 13.3.15 - invitasjon til Temakveld Spillemidler 14.april i
Vukuhallen – vidresendt til idrettslagene
 Verdal Kommune: Mail av 13.3.15 ang. varsel om oppstart av arbeid med
oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by.
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 NTIK: Mail av 17.3.15 ang. Samlinger om treningskunnskap for unge utøvere i Nord
Trøndelag – vidresendt til idrettslagene
 Verdal Kommune: Mail av 18.3.5 ang. Invitasjon til informasjonsmøte 20.3 om
UngData 2015
 Verdal Kommune: Svarbrev av 23.3.15 på Idrettsrådets søknad angående
driftstilskudd til klubber som tilrettelegger for folkehelse og friluftsliv.
 NIF: Mail av 26.3.15 ang. Idrettsrådskonferansen 17.-19. april - siste program.
 NTIK: Brev av 27.3.15 angående Verdal Rugbyklubb som ikke har innrapportert
medlemmer for 2014.
 NTIK: Mail av 29.3.15 ang. Nyhetsbrev april - GOD PÅSKE og litt informasjon fra
Nord-Trøndelag idrettskrets
 Verdal Kommune: Mail av 31.3.15 ang. Tildelign av midler i fht barnefattigdom 2015
 Verdal og Omeng Rideklubb: Mail av 9.4.15 ang. ny leder valgt på årsmøte, Randi
Nessemo
 Verdal OK: Mail av 10.4.15 ang O-seson og langturer, et sammarbeid mellom flere
klubber. Verdal O-kilubb ønsker å videreføre og videreutvikle sammarbeidet i 2015.
 NTIK: Mail av 13.4.15 ang innkalling til møte i Lederrådet 23.4.15
 NTIK: Mail av 17.4.15 ang invitasjon til toppidrettsmøte på Steinkjer 30.4.15
Referatsakene tatt til etteretning.

SAK 4 15/16 Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og
fotball ved Verdal vidregående skole
- Paul orienterte om status så langt - gjennomgang av Idrettsrådets innstillng i
tidligere utredninger.
- Planlagt møte i arbeidsgruppa 20.3 ble utsatt da høringsutkastet ennå ikke er
ferdig – kommunen jobben med og innhente mer opplysninger som tenges.
- Idrettsrådet avventer med og bestemme dato for medlemsmøte med klubbene
for så og kunne gi en samlet innstillig fra idretten som legges ved
utredningsdokumentet til politisk behandling.

SAK 5 15/16 Tiltak, friluftsliv/folkehelse:
- Etter innspill fra Christer diskuterte Styret muligheten for utvidelse av
”elvepromenaden ved Verdalselva” opp til Vuku og opp mot Ness med gang
og sykkelbru over Verdalselva ved Hagasvingen – samt gang og sykkelbru
påhengt Verdalsbrua (E6) på industriområdesia ut mot Trones.
- Kommunen som utbygger ?, i sammarbeid med Idretten?
- Paul tar forslaget opp med Kulturkontoret og Ordføreren
- Muligheter legges fram på neste Styremøte.
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SAK 6 15/16 Orienteringer/Arbeid frammover/vedtak:
Paul:
- Idrettsregistreringa 2014 viser en god økning, medlemstallet i 2014 var økt til
8021
- Idrettsrådet mottok invitasjon fra Helgådal IL, til 75 årsjubileum lørdag 21.3.15.
Idrettsrådet var forhindret til og delta, men delte ut vimpel og blomster på
Idrettsrådets årsmøte 19.3 til repsentant fra Helgådal IL
- Orientering fra NIF`s Idrettsrådskonferanse på Stjørdal 17 – 19. april
Paul deltok.
- NTIK inviterer til Ledermøte på Steinkjer 23.4.15, Paul deltar
- Evaluering av Årsmøte 19.3
Årsmøte ble gjennomført på en god måte.
Møtereferat fra Årsmøte er ennå ikke ferdig, følges opp.
Idrettsrådets lovnorm er oversendt Idrettskretsen og er til godkjenning
- Kommunens aktivitetskalender, friluftlivets år 2015 ligger på kommunens
hjemmeside og oppdateres fortløpende etter som idrettslag osv sender inn
sine aktiviteter

-

Ann Sissel – Kjentmannsmerkene og ti- på topp
10 nye turkasser med tilbehør er innkjøpt
Bestilt mer tallerkner osv
Søke om midler ang friluftslivets år
Samarbeidsavtalen mellom Bedriftsidrettskretsen og Verdal Idrettsråd ang
10 på topp oppgraderes.
Trykt hefter for 2015 – oppstart 10. mai og varer til 11. oktober.
Legger opp til pr i aviser på facebooken osv.
Møte med toppvertene blir gjennomført. Har begynt og jobbe med toppene for
2016
Har hatt møte med lagene som arrangerer friidrettsløp og i felleskap
planlegges det en ”Verdalskarusell” med ca 8 arrangemang rundt omkring i di
aktuelle klubber

Arbeid frammover:
- Driftstilskudd: Utbetaling av kommunens driftstilskudd til idrettsanlegg,
Idrettsrådet har bedt kommunen overføre pengene – planlagt utbetalt i løpet
av mai.
- Medlemsmøte: Medlemsmøte med idrettslagene ang utredning av muligheten
For samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal vidregående skole.
Avventer til utredningsdokumentet er ferdig
- Paneldebatt: Paneldebatt med politiske partier og idretten tirsdag 25 august
ang. Idrettens fanesaker til kommunevalget 2015
Jobbes videre med dette til neste styremøte
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Vedtak:
- Handlingsplan: Ansvar for di enkelte punktene i Handlingsplan 2015/16 ble
fordelt og vedtatt. (legges ved referatet)
- Styringsgruppe: Som Idrettsrådets repsentant i Styreingsgruppa for
sentralidrettsanlegget for 2015/16 oppnevnes Liv Inger Eklo Hynne
- Møteplan 2015/16:
- Tirsdag 12. mai
- Tirsdag 16. juni
- Tirsdag 11.august
- Tirsdag 6. oktober
- Tirsdag 1. desember (Julemøte)
- Tirsdag 2. februar
- Tirsdag 15 mars (Årsmøte)

Til slutt var det en gjennomgang av sammarbeidsavtalen mellom Verdal Kommune
og Verdal Idrettsråd

Neste møte: Tirsdag 12. april KL:19.00 – 21.00
Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
Leder
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