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

Tindved Kulturhage
Tirsdag 4. november 2014 – KL: 18.00 – 20.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Christer Langland
Liv Inger Hynne
Ann Sissel Vehus
Steinar Bergsmo
Roy Aasheim
Marian Lyngsaunet, Verdal Kommune
Forfall:
Ronny Aksnes
Ingrid Sørgjerd
Marthe Liaklev
SAK 23 – 32 2014/2015
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 23 14/15
Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 24 14/15
Godkjenning av møtereferat av 15.10.14:
 Referatet godkjent
SAK 25 14/15
Verdal Kommune v/Marian
 Prioritering spillemidlesøknader 2014/15:
Framlagt forslag for prioritering av gjenstående og nye spillemiddelsøknader for 2015
ble gjennomgodt og behandlet.
Vedtak: Verdal Idrettsrådet slutter seg til prioriteringa.
 Rrevidering av plan for leik, idrett og aktivitet:
Orienterte fra fellesmøte 23.10 og om prosessen så langt samt arbeidet som gjenstår
og framdriftsplan. Planutkastet sendes Idrettsrådet for vidresending til
medlemsklubbene innen 7. november med høringsfrist 28.november, politisk
behandling blir 10. og 15. desember, planen taes i bruk 1.1.2015.
Vedtak: Verdal Idrettsrådet innkaller til klubbene til medlemsmøte 20.11 der
planukastet blir en post på agendaen.
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 Vuku IL, Vukuhallen: Fotballhall på 40 x60 samt friidrettsdel på 60 m løpebaner,
lengdegrop osv er under bygging, forhåndsgodkjenning på friidrettsdelen er er i
sluttfasen og vil gi mer spillemidler.
 Verdal Kommune: Arbeidet med Skatebordanlegget er startet, kommunen har
bevilget 2. mill ekstra til prosjektet.
 Friidrettsanlegg: Bestilt utredning er i sluttfasen, blir så lagt fram for politisk
behandling.











SAK 26 14/15 Referatsaker:
NTIK: Referat fra styremøte 14.10.14
Verdal Kommune: Referat fra møte 27.10.14 i arbeidsgruppa for friidrettsanlegg.
Paul deltar.
Verdal Kommune: Mail av 22.10.14 ang. høring av Kommunedelplan oppvekst
2015-2022- Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030
Kommunedelplan kultur 2015 – 2030 med høringsfrist 1. desember – utsendt til
klubbene 26.10.14 for innspill til Idrettsrådet
NTIK: Barneidrettsmail av 24.10.14 ang at alle idrettslag som har aktivitetstilbud til
barn under tretten år, skal ha en oppnevnt barneidrettsansvarlig i idrettslagets styre.
Navnet på denne personen registreres inn i den årlige Idrettsregistreringen som alle
idrettslag utfører i januar hvert år.
NTIK: Mail av 24.10.14 ang presentasjonen fra kurset i Klubbadmin på Namos og i
Stjørdal – vidresendt til alle idrettlagene i Verdal Idrettsråd.
Verdal Sportsdykkerklubb: Mail av 25.10 angående nedre begrensing i å søke om
spillemidler til utstyr. Idrettsrådet oversendt dette til Idrettskretsen.
Stiklestad IL/klubber med turn i Verdal: Referat fra møte 28.10.14 angående
ønske om turn/basishall
NTIK: Svar 6.11 på mail ang henveldelsen fra Verdal Sportsdykkerklubb –
oversendt Verdal Sportsdykkerklubben.
Referatsakene tatt til etteretning.






SAK 27 14/15 Høringer fra Verdal Kommune:
Kommunedelplan oppvekst 2015-2022
Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030
Kommunedelplan kultur 2015 – 2030
Rådmannens budsjettforslag for 2015 samt langtidsbudsjett 2016 – 18
Vedtak: Idrettsrådet i samspill med klubbene sender inn innspill innen høringsfristen
1. desember.

SAK 28 14/15 Friidrettsutredning:
 Paul orienterte fra siste møte 27.10 ang utredningsarbeidet for anlegg på tre
plasser som pågår - Vinne, sentralidrettsanlegget og på Verdal Videregående.
Utredninga overendes i november til politisk behandling.
Vedtak: Verdal Idrettsrådet opprettholder tidligere vedtak om at nå er det friidrett sin
tur til og få seg et moderne friidrettsanlegg.
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SAK 29 14/15 Verdal Idrettsråds Ildsjelspris 2014
 Annonse innsatt 23.10 i Verdalingen samt utsendt til klubbene med oppfordring om
Og melde inn kandidater innen 17.november. Styret fungerer som utakskomitee
Premieskapet har levert utkast til diplom, noen justreingsforslag framkom, Liv Inger
følger. Sparebanken stille opp med kr. 2500, Paul forespør andre firmaer om
resterende 2500.
Idrettsrådet trenger noen vimpler, Liv Inger følger dette opp mot Premieskapet.
Prisen utdeles 20.desember.
SAK 30 14/15 Fotballhall 11 er.
 Christer orienterte om Verdal IL sine planer om en 11 er fotballhall med garderober
osv enten ved Verdal vidregående eller på sentralidrettsanlegget. Det er muligheter
for tilgang for turn og andre idretter.
Vedtak: Idrettsrådet etterlyser tidligere kommunestyrevedtak om at det skal lages en
utredning for et hallprosjekt ved Verdal Vidregående skole som skal forelegges til
politisk behandling 15.desember. Idrettsrådet er ikke kjent med at en slik utredning
pågår.
Mail med forespørsel oversendt politiske partier, rådmann og ordfører den 5.
november.
SAK 31 14/15 Verdal Kommune, prosjekt barnefattigdomsmidler 2014
 Paul orientering fra møte 24.10 ang. barnefattigdomsmidlene 2014.
Mail utsendt til klubbene med oppfordring om og søke på årets midler (600.000).
Ny mail utsendt med oppfordring til og søke på nettet for midler i 2015, med
søknadsfrist 15. november.
Nytt møte 6.11.
SAK 32 14/15 Rapport/arbeid frammover:
Roy:
- Orienterte om økonomisk oversikt per dato, Økonomien er under kontroll og
tilfredstillende.
- innkommen medlemskontigent for 2014, mangler fortsatt fra flere klubber,
vurdere purring i desember.
- Skal se på eventuell ny hjemmeside for Idrettsrådet over nyttår.
Christer:
- Orienterte om samarbeideidet for fotball mellom klubbene Stiklestad IL, Verdal
IL, Vinne IL og Vuku IL.
Liv Inger:
- Ikke hørt om noe nytt møte i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget.
- Vurdere aktuell dato/temaer for et medlemsmøte vinteren15.
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Ann Sissel:
- Stor deltakelse på 10 på topp. Avsluttet sesongsregistreringa 12.10 med
14052 deltakere som er 3700 mer enn i 2013 - ny rekord. Premieudeling blir
16.november.
- Mest besøkt topp var Våttåberget (324 moh) med 4032 navn.
- Topper for 2015 er planlagt, blir noen nye, øvrig opplegg er under
utarbeidelse, samme pris for pakken som i år.
- Kjentmannsmerkene går også godt.
Marte: (Meldt inn per mail)
- Planlegger og Innkalle skiklubbene til et møte om oppsetting av
verdalskarusellenfor ski/skiskyting 14/15 osv.
Paul:
- Gruppemøte i Verdal Senter Part 16.9, Idrettsrådet var invitert, Paul og Liv
møtte
- NIF`s anleggskonferanse, Trondheim 18-19.10. Paul deltok.
- Verdal Friidrettsklubbs møte med friidrettsklubbene 20.10.14 ang.
friidrettsanlegg. Idrettsrådet var invitert, Paul møtte.
- Fellesmøte 23.10.14 mellom Verdal, Levanger kommune og
Verdal, Levanger Idrettsråd, Paul, Liv, Roy, Ann Sissel og Christer møtte
- Stiklestad IL, klubber med turn møte 28.10.14 ang. basishall, Idrettsrådet var
invitert. Paul møtte – nytt møte 12.11.
- Orienterte fra NTIK: Idrettens møteplass 1.11.14
- Momskomp, kommune/idretten, tilbakemelding fra Ordføreren 21.10 saken er
oversendt 2 av våre Stortingsrepesentanter.
Svar mottatt 7.11 fra stortingsrepsentant Arild Grande at Arbeiderpartiet
legger inn full momskompensajon for idretten i sitt alternativ statsbudsjett.

Neste møte: Tirsdag 2. Desember 18.00 – 21.00

Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
Leder

Side 4

