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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD 
 
Møtested: Klubbhuset, Verdal stadion 
Dag/Dato: Tirsdag 10. juni 2014 – KL: 18 – 20.30 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø        
Christer Langland  
Roy Aasheim  

 
Forfall:    
Ronny Aksnes  
Liv Inger Hynne 
Steinar Bergsmo 
Ann Sissel Vehus 
Ingrid Sørgjerd 
Marthe Liaklev 
Ingvild Aasen Verdal Kommune  
 
SAK 5 – 9   2014/2015 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, NTIK,  
 
SAK 5  14/15   
Godkjenning av saklista: 
Sakliste godkjent.  
 
SAK 6  14/15 
Godkjenning av møtereferat av 29.4.14: 
Referatet godkjent 
 
SAK 7  14/15 Referatsaker: 
NIF: Meil av 8.5 ang. søknad om vare- og tjenestekompensasjon 2014 for idrettslag, 
idrettsråd osv med søknadsfrist 15.august – påminning sendes klubbene medio Juli. 
Åge Forbord: Meil av 13.5 ang. innspill til nytt kjentmannsmerke - Høgkammen 
NTIK: Meil av 13.5, ang. Invitasjon til opplæring i bruk av Klubbadmin for 
idrettslagene i Nord-Trøndelag, torsdag 5. juni på Levanger – påminning sendt 
klubbene per meil 31.6. 
NTIK: Meil av 16.5, Nord-Trøndelag Idrettskrets planlegger  sonevise møterunder 
med idrettslagene - onsdag 27. august for sone Innherred (Levanger) 
NIF: Meil av 16.5 ang idrettens skadetelefon som nå er tilgjengelig for alle i 
barneidretten – lagt ut på hjemmesida. 
Verdal Idrettsråd: Referat fra medlemsmøte med klubbene 21.5 – utsendt til 
klubbene. 
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Verdal Lensmanskontor: Meil av 23.5 ang. info om legitimasjon for barn som skal 
delta på Storsjøcupen – videresendt til klubbene.  
Levanger og Verdal Kommune: Meil av 23.5 ang samordning av fritidstiltak for barn 
og unge fra levekårsutsatte familier – intensjonsavtale mellom Innherred 
samkommene, Verdal og Levanger kommune i partnerskap med NAV, idrettsrådene, 
Frivillighetssentraler i Verdal og Levanger. 
Verdal Idrettsråd: Referat fra Årsmøte 10.4.14 – utsendt 2.6.14 til klubbene, 
kommunen og NTIK 
Verdal kommune: Formannskapet innvilget på møte 5.6.14 Kvernmo Motor SA 
(motorsportsanlegget i Inndal) et lån på 5.mill som forskudd på spillemidler. 
 
Referatsakene tatt til etteretning. 
 
SAK 8  14/15 Vedtakssaker: 
Tilskudd til drift av idrettsanlegg 2014 
Meil av 27.6 fra kommunen ang godkjenning av oppsettet og utbetaling av 200.000 
som tilskudd til drift av idrettsanlegg for 2014, kasserer fortar utbetaling til di aktuelle 
klubbene fortløpende. 
Fordeling av Lam midlene 2014 fra NIF: 
Idrettsrådet fordeler årets LAM midler etter samme fordelingsnøkkel som for 2013, 
etter vedtak på medlemsmøte 21.5.14. – fordeling skjer så fort oppsettet er satt opp 
og godkjent hos Idrettskretsen og NIF, det er NIF som betaler ut direkte til klubbene. 
Klubbene i Verdal mottar 663.000 i år mot 516.500 i 2013, en betydelig økning. 
Prosjektmidler – tidligere gratis idrettsanlegg: 
Idrettsrådet disponere 105.000 fra tidligere ordning, gratis idrettsanlegg. 
Styret ble enig om og disponerer disse pengene selv til forskjellige kompetansetiltak 
for klubbene så som, temamøter for barn og ungdom, utvikle kjentmannsmerkene/10 
på topp, tiltak for sammarbeid mellom klubbene osv. 
Uttalelse ang utredning av friidrettsanlegg: 
Idrettsrådet er bedt av arbeidsgruppa og sende inn en utalelse som vedlegges 
utredninga ved politisk behandling i august, frist for utalelsen  til arbeidsgruppa er 
20.6. Utkast til utalelse ble gjennomgodt og justert. 
 
Vedtaksakene enstemmig vedtatt 

 
 
SAK 9  14/15    Rapport fra alle/arbeid frammover: 
Roy:  
Økonomisk oversikt.Lite penger på kontoen til drift av Idrettsrådet.  
Medlemskontigent: Noen få klubber har betalt inn for 2014, oppfordring om og 
betale inn medlemskontigent for 2014 sendes klubbene. 
Hjemmeside: Referat og litt til er nå utlagt, vil legge ut og følge opp etter hvert, se 
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=227 

 
 
 
 

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=227
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Christer:  
Sammarbeid. Følger opp samarbeid mellom klubbene med fotball, kaller inn til møte 
etter ferien, 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, PU laget går på omgang mellom 
idrettsalgene, fordeling skjer på Idrettsrådets Årsmøte. 
 
Paul:  
Anleggsplan: Verdal og Levanger kommune inviterer til felles oppstarts møte 24.6, 
med Idrettsrådene i Levanger og Verdal ang revideringa av anleggsplan. 
Idrettsrådet har startet med og hente inn oversikt over anleggsplaner fra klubbene så 
dette blir med i revidert anleggsplan. 
Spillemidler 2014: For Verdal ble 3 ordinære søknader av 11 innvilget av 
Fylkesrådet på møte 27.5.14  og 1 av 4 søknader for nærmiljøanlegg. 
Aktivitetspan 2014/15: Aktivitestsplanen justert litt, vedlegges referatet. 
Politisk kontakt: Leder har vært på besøk hos hos Verdal venstre 22.5.14 og 
presentert Idrettsrådet, SV, AP og Høyre ønsker besøk etter ferien. 
Friidrettsanlegg: Leder som sitter i arbeidsgruppa orienterte fra møtene 22.4 og 6.6 
ang utredning for friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole – siste møte i 
arbeidsgruppa blir 26.6 -  Idrettsrådet er bedt om og legge ved en utalelse - 
utredninga legges så fram til politisk behandling i august. 
Anlegg: Anleggsoversikt for Verdal– behov frammover, gjennomgådt og justert. 
Kommunalt driftstilskuddet: Søknad sendes kommunen om økning av det 
kommunale driftstilskuddet for 2015  til idrettsanlegg i klubbene – Idrettsrådet jobber 
med og  innhenter oversikt over driftskostnader fra di aktuelle klubber for og 
synligjøre kostnaden, dette legges ved søknaden. 
 
    
Steinar: Idrettsrådets borfane/hederspris – utsatt til neste møte. 
Liv Inger: Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget – medlemsmøte høsten 
14/temaer osv – utsatt til neste møte. 
Ann Sissel/Ingrid: Kjentmannsmerkene/10 på topp, utsatt til neste møte. 
Marte: Samarbeid, ski - verdalskarusellen ski/skiskyting 14/15 , sammarbeidsavtale – 
utsatt til neste møte. 
Ronny: Sonesammarbeid/interkommunalt sammarbeid, utsettes til neste møte. 
 
 
 
Neste møte: Tirsdag 9. september – 18.00 – 20.30 
 
 
Med hilsen 
Verdal Idrettsråd 
Paul Elvebø        
Leder        
 


