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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD 
 
 
Møtested: Klubbhuset til Vuku IL 
Dag/Dato: Tirsdag 10. mars 2015 – KL: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø        
Roy Aasheim  
Ann Sissel Vehus  
Steinar Bergsmo 
 
Forfall:    
Ronny Aksnes  
Marthe Liaklev  
Liv Inger Hynne  
Christer Langland  
 
 
Møte ble innledet med omvisning i Vukuhallen v/Snorre Hjelde. 
Foruten fotballlflaten blir det 60 m sprintbaner, lenge og kastøvelser på ene 
langsiden – flere garderober med dusjer – stort og fint kjøkken med tilhørende  
serveringsrom samt fullt utstyrt treningsrom, meget imponerende anlegg. 
En stor dugnadsinnsats som legges ned og det jobbes nå med innspurten, så hallen 
ventes ferdig om ikke så alt for lenge. 
Etter omvisningen serverte Snorre kaffe og orientert om Vuku IL og idrettslagets 
forventninger om Idrettsrådet og jobben som Idrettsrådet har gjort hittil osv. 
Idrettsrådet takker Vuku IL for omvisningen, møterommet og god servering. 
 
 
SAK 58 – 63   2014/2015 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 
SAK 58  14/15 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent.  
 
SAK 59  14/15 Godkjenning av møtereferat av 12.2.15 

 Referatet godkjent 
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SAK 60  14/15 Referatsaker: 

 NTIK: Mail av 13.2.15, høring  idrettspolitisk dokument (NIF) 2015 
 2019 med høringsfrist 5. mars  
 NTIK: Mail av 16.2.15, Idrettsreg 2015 Verdal Rugbyklubb, ikke innmeldt 
 medlemmer.Idrettskretsen jobber med dette opp mot klubben. 
 NIF: Mail av 25.2.15, invitasjon til Idrettsrådskonferanse på Stjørdal 17 – 19. april. 
 NTIK: Mail av 26.2.15, invitasjon til Ledermøte på Steinkjer 23.4.15 
 NIF: Mail av 27.2.15, bekymringsmelding på at regjeringa har vedtatt åpning for 
 fem nye lotterier – vidresendt til idrettslagene. 
 Verdal Idrettsråd: Svar på høring ang. idrettspolitisk dokument (NIF) 2015  
 2019 sendt NTIK 4.3.15 
 Verdal Idrettsråd: Søknad om driftstilskudd til klubber som tilrettelegger for 

folkehelse/friluftsliv  sendt kommunen 4.3.15 
Tilbakemelding 10.3.15 fra kommunen på at søknaden er mottatt og at den vil bli tatt 
med i arbeidet med budsjett 2016. 

 Komité for kjentmannsmerket/Ti på topp: Referat fra møte i kommiteen 18.2.2015 
 NTIK: Høringssvar idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 sendt NIF 6.3.15 
 Verdal Kommune: Mail av 6.3.15, invitasjon til presentasjon av Undata 
 undersøkelsen 2015 

 

Referatsakene tatt til etteretning. 
 
SAK 61  14/15  Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og 

    fotball ved Verdal vidregående skole 
 Paul orienterte fra møte 23.2.15, møte 6.3 ble avlyst grunnet mange forfall.  

- Jobben med og innhente så mye som mulig av innspill til arealbehov er gjort 
- Idrettsrådet har mottatt mer dokumentasjon fra Turnmiljøet som er oversendt. 
- Neste møte i arbeidsgruppa blir 20.3  da vil førsteutkastet til utredning bli 

framlagt 
- Idrettsrådet avventer med og bestemme dato for medlemsmøte med klubbene 

til etter den 20.3 for så og kunne gi en samlet innstillig fra idretten som legges 
ved utredningsdokumentet til politisk behandling. 

 
SAK 62  14/15 Årsmøte, Verdal Idrettsråd Torsdag 19.3.2015 – KL 18.00 

 Årsmøte arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
- Gjennomgang av utkast til beretning ble foretatt med noen korrigeringer 
- Oversikt over gjester 
- Årsmøtedokumentet med vedlegg utsendes onsdag denne uka til 

idrettslagene osv 
- Opplegg og gjennomføring av årsmøte ble gjennomgodt, hvem gjør hva. 
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SAK 63  14/15     Orienteringer:  

 Presentasjon av Ungdata, en undersøkelse ved ungdomskolene og ved vidregående 
skole i Verdal i januar 2015 presenteres 20.3. 

 Helgådal IL, Invitasjon til 75 årsjubileum lørdag 21.3.15 
 NIF, Invitasjon til Idrettsrådskonferanse på Stjørdal 17 – 19. april. 

Leder  deltar, prøver og få med en til. Påmeldingsfrist 24.mars. 
 NTIK inviterer til Ledermøte på Steinkjer  23.4.15, Ledre deltar 
 Verdal Kommune har laget en kallender for aktiviteter for Friluftslivets år 2015 – 

Idrettsrådet har sendt den ut til idrettslagene med oppfordring om og melde inn 
aktuelle arrangemang til kommunen slik at di blir med i oversikta som ligger på 
kommunens hjemmeside. 

 Verdal Kommune i sammarbeid med Idrettsrådet har revidert statuttene for 
kommunalt tilskudd til idrettsanlegg som utbetales til aktuelle idrettslag i gjennom 
Idrettsrådet i løpet av våren 2015. 
Statuttene behandlet i Kommitee Menneske og Livskvalitet 11.3.15. 

 Ann Sissel orientert om hva det jobbes med i Ti på topp og Kjentmannsmerke 
komiteen, har mye spennende planer på gang, jobber godt! 
 
 
Til slutt var det en evaluering av året som har godt fra alle!! 

 
 

 
 
 
Neste møte: Torsdag 16. april  KL:18.00 – 20.30 
 

 

 
Med hilsen 
Verdal Idrettsråd 
Paul Elvebø 
Leder   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


