Referat fra styremøte 28 oktober 2012. Kl. 17.00, i lokalene hos Dulles Trafikkskole AS.
Følgende møtte: Sissel Eva Skrove, Ove Haugerud, Odvar Lyng, Ronny Holberg, Steinar
Bergsmo, Ketil Aksnes og Kåre Norum.

25.12. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Ingen merknad.
26.12. Godkjenning av siste styremøte referat, 24 mai, 2012.
Vedtak: Referat sendes ut umiddelbart etter møtet, men godkjennes endelig på neste
styremøte. Ingen merknad til sakslisten.
27.12 Referat saker, innkommen post – møter med mer.:
- Møte åpning av Verdalsøra Barne - og Ungdomsskole, 28.09. Kåre møtte.
- Åpning av Frisklivssentralen i Verdal, 12.10-12. Avlyst.
- Innkommen post, ingen post, bare mail. Alt er videresendt til styret.
- Høringsinnspill – partiet Høyre.
- Invitasjon til MOT, Trude Holm Holtan. Er videresendt alle medlemsklubber
- Tilskudd til drift av Idrettsanlegg, se sak 28.12.
Vedtak: Tas til orientering
27.12. Anleggsmøte, Levanger 6 november. Invitasjon fra Nord-Trøndelag Idrettskrets.
Invitasjon på mail, videresendt.
Vedtak: Oddvar Lyng møter, tirsdag 6/11. Kl. 19.00. Kåre sender påmelding.
28.12. Fordeling av midler til drift av idrettsanlegg. Mail fra Ingvild – videresendt.
Vedtak: Kåre kaller inn til møte med alle medlemsklubber i Verdal Idrettsråd,
Tirsdag 20 november kl. 20.00. Sted: kantina ved Verdal Rådhus. Sissel Eva ordner
lokaler og enkel servering. Ketil/Oddvar ordner oversikt over fordeling både over
aktivitetsmidler og anleggsmidler. Oversikten sendes styret så snart den er klar.
Oversikten blir utdelt på møtet den 20 november. Sakliste: Informasjon om statutter
for aktivitetsmidler og anleggsmidler, fordeling av midler, referat. Fra anleggsmøte
og en prat rundt anleggssituasjonen i kommunen.
29.12. Fridrettsanlegg/hall/skøyteflate i Verdal. Ingen bevegelse eller orientering i saken fra
Verdal Kommunes side.
Vedtak: Verdal Idrettsråd etterlyser fremdrift og plan i saken. Kåre
undersøker/tilskriver Verdal Kommune.
30.12. Oppdatering av kjentmannsmerke. Fordeling av kostnader. Sak fra Ann Sissel.
Vedtak: Utsettes.
31.12. Ønske om gang sykkel vei over verdalsbrua – E6.
Innspill tiltak fra Verdal Idrettsråd.
Vedtak: Styret ser positivt på en slik sak, men føler at det ikke er et prioritert
område. Kåre kontakter/tilskriver Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal Kommune og
Statens Vegvesen om situasjonen og ønsket som er kommet frem hvor det bes svar
på muligheter og planer for et slikt prosjekt.

32.12. Vindmølleparker i Verdalsfjella.
Vedtak: Styret I Verdal Idrettsråd mener at dette er en sak for den enkelte
medlemsklubb, og ingen sak for styret i Idrettsrådet.
33.12. Utlysning og status for drift av Sentralbaneanlegget.
Det har kommet henvendelse fra medlemsklubber til enkelte i styret om prosessen i
utlysningen og manglende mulighet for å delta i en evt. Anbudsrunde.
Vedtak: Kåre tilskriver Verdal Kommune, ved Ingvild Aaasen og rådmann og ber
om en redegjørelse og status rapport for anbudsrunden vedrørende drift av
Sentralbaneanlegget, da anbudet ikke er utlyst i lokalpressen. Saken er prinsipielt
viktig for Verdal Idrettsråd, da vi sitter med et medlem i styringsgruppa og vi har til
nå ikke fått noen informasjon om den pågående prosessen.
34.12. Neste styremøte.
Vedtak: mandag 3 desember, kl. 19.00
Møtet hevet kl. 18.15.
Kåre Norum, referent.

