Verdal Idrettsråd

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

Tindved Kulturhage
Tirsdag 9. september 2014 – KL: 18.00 – 21.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Christer Langland
Liv Inger Hynne
Ann Sissel Vehus
Marthe Liaklev
Ingvild Aasen Verdal Kommune
Marian Lyngsaunet, Verdal Kommune
Bjørn Iversen, ordfører Verdal Kommune (under første del)
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Ronny Aksnes
Steinar Bergsmo
Ingrid Sørgjerd
Roy Aasheim
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SAK 10 – 14/15
Idrettsrådets Årlige møte med Ordføreren:
Leder Paul Elvebø ønsket velkommen til møte i Idrettsrådet og spesielt til Ordfører
Bjørn Iversen og Marian Luyngsaunet som er nyasatt i kommunen – deltakerne
presenterte så seg.
Idrettsrådet har 30 medlemsklubber med ca 7400 medlemmer
Leder gjennomgjikk Idrettsrådets aktivitet/tiltaksplanen for 2014/15 punkt for punkt.
Ordføreren takket for invitasjonen, og framhevet den viktigheten kontakten med
Idrettsrådet og det godt sammarbeid med Idrettsrådet samt den viktige rollen
Idrettsrådet har til og samordne behovene for medlemsklubbene opp mot kommunen.
Bedre sammarbeid i idretten eskalerer mer velvilje hos politikkerne.
Kommunen har flere langsiktig strategier og to av dem Folehelseperspektivet og
forebyggendeperspektivet skal begge gjennomsyre kommunens arbeid frammover.
Viktig og tenke anlegg/aktivitet i et folkehelseperspektiv.
Videre en meningsutveksling om forskjellige temaer, så som momsproblematikken,
anleggsutredninger, Idrettsrådets mulighet for en halv times presentasjon i
kommunestyre, sammarbeidsavtalen, mulig felles kulturgallakveld med utdeling av
priser osv.
Ordgføreren takket for seg og såg fram til et fortsatt godt sammarbeid frammover.
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SAK 11 14/15
Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 12 14/15
Godkjenning av møtereferat av 10.6.14:
 Referatet godkjent


















SAK 13 14/15 Referatsaker:
NTIK: Protokoll fra styremøte 4.6.14 samt protokoll fra Idrettskretstinget 5.4.14
NTIK:Brev av 10.6.14 ang. tildeliing av lokale aktivitetsmidler for 2014
Verdal IL: Møte 16.6.14 ang fotballhall. Paul deltok
Verdal Klatreklubb: Møte 19.6.14 ang regionalt klatre og aktivitetsanlegg (hall). Paul
og Christer deltok.
Verdal Rideklubb: Møte 19.6.14 ang regionalt anlegg for hest i Sandslis. Paul og
Christer deltok.
Verdal Kommune: Oppstartingsmøte 24.6.14 ang revidering av temaplan anlegg,
leik, idrett og aktivitet. Paul, Christer og Liv deltok.
NTIK: Meil av 3.7.14, felles uttalelse vedrørende «OL 2022» fra idretten i Trøndelag.
NTIK: Kopi av meil 3.7.14 til Verdal Svømmeklubb ang. Årsmøteprotokoll 2014,
ungdommer i styrets arbeid - I.h.t. NIFs lov § 2.5 må man være fylt 15 år for å være
valgbar og ha stemmerett i norsk idrett.
Verdal Kommune: Meil av 3.7.14 ang treningskontaktkurs som skal arrangeres i
Verdal kommune i september og oktober. Vidresendt til alle medlemsklubbene i
Verdal Idrettsråd
Verdal Idrettsråd: Oversendt 24.7.14 søknad til Verdal Kommune om økning av
posten drift av anlegg.
Verdal Idrettsråd: Oversendt 24.7.14 søknad til Verdal Kommune om årlig
driftstilskudd til Verdal Idrettsråd
Innherred Samkommune: Meil av 28.7 om at 1,2 millioner kroner er tildelt Verdal og
Levanger fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, Idrettsrådet deltar i
prosjektet.
NTIK: Protokoll fra Styremøte 26.8.14
NTIK: Sonemøte 27.8.14 på Levanger, Stiklestad IL, Vinne Skilag, Verdal
Friidrettsklubb, Verdal Klatreklubb, Verdal IL og Verdal Idrettsråd v/Marte deltok
Verdal Kommune: Videre utedning av friidrettsanlegg,referat fra arbeidsgruppens
første møte 1.9.14, Paul deltar.
Verdal Kommune: Meil av 2.9.14 ang kartlegging av anlegg for leik, idrett og
aktivitet med svarfrist 17.september.
Vidresendt til medlemsklubbene i Verdal Idrettsråd
Verdal Idrettsråd: Sendt ut påminning til klubbene om innbetaling av
medlemskontigenten for 2014
Referatsakene tatt til etteretning.
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SAK 14 14/15 Vedtakssaker:
NIF arrangerer Anleggskonferanse i Trondheim 18-19.oktober:
Paul og Christe deltar – Idrettsrådet dekker kursavgiften og reise
Revidering av retningslinjer for tildeling av Kommunalt tilskudd til
idrettsanlegg samt oversikta over anleggselementene i klubbene som mottar
støtten fra 2011 trenger en revisjon.
Idrettsrådet i sammarbeid med Kommunen foretar en oppdatering av retningslinjene
og anleggselementer for utbetalinga i 2015.
Friidrettsanleggutredninga ved Verdal videregående skole:
Paul orienterte om prosessen og utredningsdokumentet.
Utredning friidrett på Sentralidrettsanlegget og i Vinne:
Kommunestyre bestilte på møte 25.august en alternativ utredning på di to nevnte
plasser, oppstartsmøte avviklet 1.9.14, Paul deltar
Utredning av eventuell hall ved Verdal Vidregående:
Kommunestyre bestiltepå møte 25.august en utrednig av hall ved Verdal
Vidregående, Idrettsrådet har rettet henvendelse til Kommunen at Idrettsrådet er i
følge sammarbeidsavtalen en av partene i en slik utredning. Paul deltar.
Vedtaksakene enstemmig vedtatt

SAK 15 14/15 Rapport/arbeid frammover:
Ingvild/Marian
 Rrevidering av plan for leik, idrett og aktivitet:
- Presenterte tenkt framdrift
- Meil sendt ut til alle aktuelle klubber, lag og foreninger for innsending av planer på
kort og lang sikt, svarfrist 17.sept.kartlegging, framdrift osv.
- Felles arbeidsmøte med Idrettsrådene i Verdal/Levanger 23.oktober
- Planen ut på høring 7. november
- Ferdig revidert 2. desember
- Til politisk behandling 10. og 15. desember
- Taes i bruk 1.1.2015
- Idrettsrådet blir involvert fortløpende i prosessen.
 Spillemidler 2014/15:
- Frist for innsending av spillemiddelsøknader er 15. oktober
- Idrettsrådet deltar aktivt i prioriteringa.
- Framlegges til politisk behandling i desember
 Skatebordanlegg:
- Oppstart av planlagt skatebordanlegg blir i løpet av september.

-

Roy:
Meldt inn følgende per meil:
Oversikt over innbetalt medlemskontigent og økonomisk oversikt per 9.9.14
Fordeling av kommunale anleggsmidler til berørte klubber 2014 utført før ferien.
Fordeling av Lam midlene 2014til klubbene utført før ferien
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Christer:
Orienterte om samarbeidsavtalen for fotball mellom klubbene Stiklestad IL, Verdal IL,
Vinne IL og Vuku IL – kaller inn til møte, oppdaterer sammarbeidsavtalen.
PU laget: Verdal IL, har tatt på seg organiseringa av PU-laget i år, ber Idrettsrådet se
på fordeling av utgifter osv med kommunen, i følge tidligere praksis går PU laget på
omgang mellom idrettsalgene, fordeling skjer på Idrettsrådets Årsmøte. Skal det
fortsette slik? diskuteres på neste møte.
Liv Inger:
Etterlyser møte i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget, Ingvild og Marian skulle
følge opp dette
Vurdere aktuell dato/temaer for et medlemsmøte høsten 14 vinteren15 til neste møte.
Ann Sissel:
Orienterte om statusen på Kjentmannsmerkene og 10 på topp, stor deltakelse, går
så det suser.
Startet planlegginga for nye poster, turer og opplegg for neste år.
Sender en oversikt når sesongen avsluttes.

-

Marte:
Undersøke om skiklubbene vil at Idrettsrådet skal innkalle til møte om
oppsetting av verdalskarusellenfor ski/skiskyting 14/15 –
Er det aktuellt med en sammarbeidsavtale.

-

Paul:
Orienterte om Medlemsmøte med klubbene 11.9.14 – program og opplegg.

-

Steinar: Idrettsrådets borfane/hederspris – utsatt til neste møte.
Ronny: Sonesammarbeid/interkommunalt sammarbeid, utsettes til neste møte.

Neste møte: Tirsdag 4. November 18.00 – 21.00
PS: Blir ekstramøte i oktobet i forbindelse med planarbeidet.

Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
Leder
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