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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD 
 
 
Møtested: Tindved kulturhage 
Dag/Dato: Torsdag 12. februar 2015 – KL: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø        
Christer Langland  
Roy Aasheim  
Ann Sissel Vehus  
Liv Inger Hynne  
Marian Lyngsaunet, Verdal Kommune 
 
Forfall:    
Ronny Aksnes  
Steinar Bergsmo 
Marthe Liaklev  
Ingrid Sørgjerd 
 
 
 
Møte ble innledet med et 30 min innlegg av Thomas Møller, arealplanlegger i 
Innherred samkommune om sentrumsplanlegginga som pågår (se Vedlegg),  
er en revidering av kommunens plan fra 2007 
Innspillet fra Idrettsrådet er om det kan utvikles mer sentrumsnære turstier, og 
Idrettsrådets eventuelle rolle. 
Kan kommunen og idretten sammen få til et positivt prosjekt i 2015 som jo er 
friluftslivets år!! 
Mange gode ideer ble framsatt: 
– Utvikle sammenghengende tursti ved Verdalselva opp til Ness  
– Utvikle og forbedre dagens tursti opp til Bjartnes, med forlenge opp til 
   Vuku!!  
- Gangbru påhengt verdalsbrua (E6) for tilgang til Trones fra industriområdet  
- Kan noen i idrettsklubbene tenke seg og delta og holde deler av turstiene i 
  orden mot en godtgjørelse til klubben? 
- Kansje noen pensjonister er intreserte i slike prosjekt. 
- Idrettsrådet og Kommunen ser på dette videre 
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SAK 50 – 57   2014/2015 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 
SAK 50  14/15 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent.  
 
SAK 51  14/15 Godkjenning av møtereferat av 15.1.15 

 Referatet godkjent 
 
SAK 52  14/15 Referatsaker: 

 Verdal Kommune: Møtereferat fra oppstartsmøte 20.1.15 i  arbeidsgruppen for 
samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal vidreregående skole. Idrettsrådet 
deltar. 

 Verdal Kommune: Mail mottatt 21.1.15, godkjent Temaplan Anlegg for leik, idrett og 
 aktivitet 2015- 2018  – vidresendt til klubbene og NTIK.. 
 NTIK: Mail mottatt 27.1.15 ang. "Bli med" - Idrettslagsbrosjyre på ni språk, 
 videresendt til klubbene. 
 Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra møte i  kjentmannsmerket/Ti på topp 

komiteen 27.01.2015 
 Frivillig Verdal: Mail mottatt 28.1 ang Vinteraktivitetsdag, vidresendt til klubbene.  
 NTIK: Mottatt 4.2.15, protokoll fra styremøte i Nord-Trøndelag idrettskrets 
 27.01.2015. 
 Verdal Kommune: Møtereferat fra arbeidsgruppen 2.2.15 for samlokalisering av 
 friidrett og fotball ved Verdal vidregående skole. 
 Verdal Idrettsråd: Referat fra skimøte 27.1.15 
 Verdal Idrettsråd: Referat fra scooterløypemøte 27.1.15 

 

Referatsakene tatt til etteretning. 
 
SAK 53  14/15  Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og 

    fotball ved Verdal vidregående skole 
 Paul orienterte fra oppstartsmøte 20.1.15 og møte 2.2.15. 

- Jobbes nå med og innhente så mye som mulig av innspill til arealbehov osv. 
- Idrettsrådet har innhentet behov fra Verdal Klatreklubb, Turnmiljøet og Verdal 

Helsesportslag,  
- Neste møte i arbeidsgruppa blir 23.2 og da vil det bli en gjennomgang av 

innhentet kunnskap 
Vedtak: 

Idrettsrådet avventer med og samle medlemsklubbene til slutten av utredninga 
for så og kunne gi en samlet innstillig fra idretten som legges ved 
utredningsdokumentet til politisk behandling. 
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SAK 54  14/15  Friluftslivet år 2015 

 Marian orienterte om hva som er på gang fra kommunens side. 
- Arbeider med innsamling av aktiviteter med tanke på og lage en 

aktivitetskalenderen, forslag på kalender ble framlagt. 
- Idrettsrådet støtter dette. 
- Ann Sissel luftet forskjellige tanker/ideer osv og vil bistår Marian med 

videreutvikling – utfordre klubbene og melde inn gode tiltak osv. 
- Idrettsrådet bistår med og sender ut info osv og kan også påta seg en 

oppfølgingsrolle opp mot sine medlemsklubber. 
 
SAK 55  14/15  Verdal Kommune 

 Revidering av retningslinjer og poeng for tildeling av kommunalt tilskudd til 
 idrettsanlegg for 2015. 

- Orienterte fra arbeidsmøte mellom Idrettsrådet og kommunen, siste reviderin 
var i 2011 så det var behov for en ny gjennomgang. 

- Orienterte om forandringer som foreslåes på retningslinjen samt litt justering 
på poenggiving og hvilke anleggselementer som får midler. 

Vedtak: 
- Idrettsrådet slutter seg til det framlagte forslaget. 
- Marian orienterte om at saken sendes ut til politisk behandling i kommitee 

Mennesker og Livskvalitet i mars møte. 
 

 Opplev :-) fritidsaktiviteter i Verdal 
Marian orienterte om tanker/forslag til bruk av barnefattigdomsmidler i 
Verdal,et sammarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner og Verdal kommune. 

- Idrettsrådet støtter tankene/forslaget og vil støtte opp under eventult prosjekt. 
 
 
 
SAK 56  14/15  Årsmøte Torsdag 19.3.2015 – KL 18.00,  

- Årsmøte arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
- Årsmøte annonseres i Verdalingen torsdag 19.februar 
- Frivillig Verdal inviteres for og ha 30 min orientering i starten av møte om 

hvem di er og hva di jobber med. 
- Regnskapsapet for 2014 er avsluttet og er levert til revisorene. 
- Valgkomiteen er satt i arbeid  
- Utsending av årsmøtedokumenter til klubbene 14 dager før årsmøte. 
- Utkast til beretning ble framlagt, jobbes videre med og sluttvbehandles på 

neste møte 
 
SAK 57  14/15  Orienteringer: 
Paul:  

- Idrettsregistreringa 2014 viser en god økning på klubbenes medlemstall fra 
6047  I 2013 til 8021 i 2014 – samme gode økning i klubbenes aktivitetstall fra 
7071 i 2013 til 8575 i 2014. 

- Idrettsrådet invitert til møte med Frivillig Verdal 21.1.15, Paul og 
Ingrid møtte 
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- NTIK invitererte til kveldskurs 21.1.15, om tilskudd og støtteordninger for 
idretten Paul, Liv deltok. 

- Idrettsrådet innkalte til møte med skimiljøet angående den årlige annonsering 
for Verdalkarusellen i Verdalingen  og anleggsutvikling 27.1.15  
Møte ble enig om at skimiljøet ordner annonsering selv for framtiden(se 
referat) 

- Idrettsrådet innkalte til møte med skimiljøet og Snøcooterklubben 27.1.15 
angående scootertrasse i Malsådalen, Helgådal (se referat) 
Referatet oversendt Verdakl kommune v/saksutreder som vedlegg til 
høringsprosessen med framtidig scooterled. 

- Utsendt til alle politiske partier 7.2.15 en påminning om idrettens innspill til  
partiprogramprosessen. 
 

Roy: 
- Status medlemskontigent 2014, god inngang etter purrerunde – 4 klubber har 

per dato ennå ikke innbetalt medlemskontigenten for 2014 
- Økonomisk status per 12.2 ble framlagt. 
- Revisorene er i gang med og revidere regnskapet for 2014. 
- Inndal IL, arbeider med nytt klubbhus. 

 
Liv: 

- Orienterte om framdrifta med Vukuhallen, snart ferdig med di sosiale 
rommene, meget godt oppmøte på dugnader og stor dugnadsånd, flere 
pensjonister stiller opp dag som kveld. Hallen planlegges ferdig først på april. 
 

Ann Sissel: 
- Orienterte fra siste møte i komiteen, 10 på topp/kjentmannsmerker – Nytt 

medlem i komiteen er Ranja Arntzen - status for kjentmannsmerkene er god -   
toppver for neste periode er bestemt og toppverter på plass - bestille nytt 
matriell, noen nye motiver 

 

Arbeid frammover: 
 Medlemsmøte med klubbene ang utredning - friidrett og fotball  ved Verdal 

vidregående skole 
 Årsmøte avvikles 19.mars 
 Paneldebatt med politiske partier/idretten angåend idrettens politiske innspill til 

partiprogrammene ved kommunevalget blir tirsdag 25. august. 
 
 
Neste møte: TIRSDAG 10. mars 18.00 – 21.00 – Klubbhuset Vuku IL 

   Møte starter med en befaring i Vukuhallen 
  
Med hilsen 
Verdal Idrettsråd 
Paul Elvebø        
Leder        

 


