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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 
 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus 
Dag/Dato: Tirsdag 16. juni 2015 – KL: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø        
Christer Langland  
Roy Aasheim  
Ann Sissel Vehus (fra kl 20.00) 
Liv Inger Hynne  
Hege Anita Austad 
 
Forfall:     
Ove Haugrud 
Steinar Bergsmo  
Marte Liaklev  
 
 
Leder i styreingsgruppa for sentralidrettsanlegge Ole Gunnar Hallager var 
invitert til Styremøte for orientering om Sammarbeidsavtalen, rehabilitering av COOP 
banen (skifting av kunstgresset) samt utvikling av Sentralidrettsanlegget. 
Orienterte også om at det skulle være møte i styringsgruppa 17.6. 
Idrettsrådet takket Ole Gunnar for god orientering. 
 
 
SAK 13 – 18   2015/2016 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 
SAK 13  15/16 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent.  
 
SAK 14  15/16 Godkjenning av møtereferat av 12.5.15 

 Referatet godkjent 
 
SAK 15  15/16 Referatsaker: 

 Verdal Idrettsråd: Referat fra medlemsmøte 12.5.15, utsendt til idrettslagene. 
 Verdal Kommune: Mail av 15.5.15,vedlagt Kommunedelplan kultur 2015 – 2013. 
 NTIK: Mail av 18.5.15, protokoll fra Styremøte 12.5.15. 
 Leksdal IL: Mail av 18.5.15, prosjekt turvei - falt ut av kommunens temaplan anlegg. 
 NIF: Mail av 21.5.15. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 
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 Innherred Trekkhundklubb: Mail av 21.5.15, dispans nhf tinget. 
 Verdal Kommune: Mail av 22.5.15, bruk av barnefattigdoms midlene i 2015 
 Levanger Kommune: Mail av 10.6.15, referat fra fagdag, snøproduksjon 26.5.15 – 

Alpinanlegget i Torsbustaden. 
 Norges Gymnastikk- og Turnforbund: Mail av 29.5.15, utstyr- og 

anleggskonferanse i Bergen, fredag 6. og lørdag 7. november 
 Leksdal IL: Mail av 4.6.15,  turvei Leksdal IL – forhåndsgodkjenning. 
 Verdal Friidrettsklubb: Mail av 8.6.15, innspill til politisk behandling av 

samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole 
 NIF: Mail av 11.6.15, viktig informasjon fra NIF IT om hjemmeside– og 

medlemsadministrasjonsløsninger til idrettslag. Nettsiden Klubben online legges ned 
30.6.15. Utsendt til idrettslagene. 

 NTIK: Mail av 12.6.15, Norges sprekeste fylke - avtale med utvalgte idrettslag. 
Utsendt til idrettslagene med oppfordring til og melde seg på. 
 

Referatsakene tatt til etteretning. 
 
 
SAK 16  15/16  Utredning av muligheten for samlokalisering av friidrett og 
fotball ved Verdal vidregående skole 

 Utredniga ble politisk behandlet i komité Mennesker og Livskvalitet 10.6 
Formannskapet 11.6 og Kommunestyre 15.6 
 
Verdal Kommunestyre gjorde 15.6.15 følgende vedtak:  
Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av 
friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning. 
Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 
millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.     
 
Idrettsrådet har deltatt aktivt i utredningsarbeidet (se utredningsdokumentet) og ser 
fram til at friidrett nå endelig får seg et moderne og godt anlegg. 
 
 
SAK 17  15/16  Tiltak, friluftsliv/folkehelse: 

 Muligheten for utvidelse av ”elvepromenaden ved Verdalselva” opp til Vuku og opp 
mot Ness med gang og sykkelbru over Verdalselva ved for eks Hagasvingen – samt 
gang og sykkelbru påhengt Verdalsbrua (E6) på industriområdesia ut mot Trones. 

 God intresse for dette fra flere hold, enighet i Styret om og jobbe videre opp mot 
kulturkontoret. 

 Etter samtale ønsker Ordføreren en skriftlig henvendelse ang gang og sykkelbru 
påhengt Verdalsbrua (E6) på industriområdesia ut mot Trones, dette må taes opp 
med sentrale aktører. 

 Christer kartlegger muligheten for gang/sykkelsti i di planlagte områdene og en 
oversikt over grunneiere til neste Styremøte 11.august.  
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SAK 18  15/16  Orienteringer: 
Roy: 

 Mottatt brev fra banken vedrørende våre konti, det må vedtaes hvem som har 
disponeringsrett av bankkontoene og hvem som har signaturrett. 
(se vedtaksaker) 
Jobber med og registrerer Idrettsrådet i Brønnøysundsregistret. 

 Utbetaling av kommunalt driftstilskudd til aktuelle idrettsanlegg er utført. 
 Innkreving av medlemskontigent for 2015, god respons på utsendt faktura - 19 av 31 

klubber har til nå betalt, kasserer følger opp utover. 
 Oppsett av LAM midler som oversendes Idrettskretsen – meldt om at link til dette vil  

komme i løpet av uka, oppsett og oversendelse til Idrettskretsen vil da bli foretatt så 
hurtig som mulig etter statuttene som ble vedtatt på Årsmøte i mars. 
Idrettsrådet håper midlene kommer til klubbene før sommerferien. 

 La fram en økonomisk oversikt per 15.6.15, tatt til etterettning. 
 
Ann Sissel: 

 Status TI på topp/kjentmannsmerker: 
 Solgt mellom 500 og 600 hefter til 10 på topp, stor aktivitet – bestilt 750 nye hefter. 
 Vært en runde og sjekket postene, det har hittil vært godt besøk 
 Har sett på nye topper for 2016, noen nye inn og noen av årets ut. 
 Satt ut 6 nye kasser til kjentmannsmerket, et nå kjentmannsmerke på 37 steder, 

trykt opp 1000 nye kort til kjentmannmerke. 
 Sammarbeidsavtalen mellom Verdal Idrettsrådet og Bedriftsidrettskretsen må sees 

på og revideres – Ann Sissel utarbeider forslag. 
 
Christer: 

 Verdal Idrettsrådet var invitert til møte med Verdal Arbeiderpartiet 8. 6. 15 angående 
innspill fra Idrettsrådet på hvilke saker Idrettsrådet vil fremme på vegne av idretten til 
kommunevalget til høsten. 
Christer møtte og orientering fra møte. 

 
Liv Inger: 

 Orienterte om innkalling og sakliste til møte i Styringsgruppa for 
Sentralidrettsanlegget 17.6 der Idrettsrådet møter v/Liv Inger.  
 
Paul: 

 Kommunen har ansatt Frode Strand som rådgiver på kulturkontoret, han starter i 
jobben 1. september, Idrettsrådet ser fram til godt sammarbeid med han. 

 Ny medlemsklubb, Innherred Bowlingklubb er tatt opp i NIF og Nord 
Trøndelag Idrettskrets, og er medlem i Verdal Idrettråd. 
Verdal Idrettsråd ønsker Innherred Bowlingklubb velkommen som medlem. 

 Gjennomgikk årets tildelig av spillemidler – 3 tildelte anlegg for ordinære anlegg, 
4.610.000 og 2 for nærmiljøanlegg 366.000 

 Ordføreren inviteres til Styremøte i Idrettsrådet etter valget. 
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Arbeid frammover: 
 Paneldebatt: Paneldebatten, idrettens idrettspolitiske saker til kommunevalget blir 

tirsdag 25 august på Stiklestad Nasjonale Kulturhus kl 18.00 – 20.00. 
Invitasjon utarbeides før ferien og utsendes til politiske partier, idrettslagene osv. 

 Sammarbeidsavtalen: Idrettsrådet ønsker en gjennomgang og eventuell revidering 
av sammarbeidsavtalen mellom Verdal Kommune og Idrettsrådet fra 25.8.2010. 
Skriv om dette sendes kulturkontoret, ans Paul. 

 Kommunale idrettsmidler: Oversikt over hva som brukes av kommunale midler til 
idretten i Verdal, Kommunen og Idrettsrådet jobber med og lage en oversikt. 

 Kommunestyre: Idrettsrådet ønsker og komme på et Kommunestyremøte etter 
valget for og legge fram aktuelle saker vi jobber med. 
Henvendelse sendes kommunen, ans Paul. 
 
Vedtaksaker: 

 Disponering av Idrettrådets kontoer - Signaturrett: 
Idrettsrådet har mottatt brev fra banken vedrørende våre konti, det må vedtaes hvem 
som har disponeringsrett av bankkontoene. 
Samt ved innmelding av Idrettsrådet i Brønnøsundregistret hvem som har 
signaturrett. 
Vedtak: 

- Disponering av alle Idrettrådets kontoer: 
Leder Paul Elvebø 
Kasserer Roy Aasheim 
Ann Sissel Vehus disponerer i tillegg Kjentmannsmerkekontoen. 

- Signaturrett: 
Leder Paul Elvebø 
Kasserer Roy Aasheim 
 

 Leksdal IL – Turstiprosjekt: 
Leksdal IL har meldt inn til kommunen forhåndgodjenning med vedlegg ang 
turstiprosjekt med kopi til Idrettsrådet. 
Styret berømmer Leksdal IL for korrekt saksgang ved og ha Idrettrådet på kopilista 
ved anleggsaker som sendes til kommunen. 
Vedtak: 
Verdal Idrettsråd støtter turstiprosjektet og kviterer ut på sjekkskjemaet jamfør 
Temaplan Anlegg. 
 

 Levanger Kommune - Torsbustaden alpinanlegg 
Verdal Idrettsråd mottok referat fra fagdag, snøproduksjon 26.5.15 – Alpinanlegget i 
Torsbustaden. Kommunen i sammarbeid med Skogn IL er nå i startfasen med å 
utrede muligheten for snøproduksjon og ikke minst samordning av snøproduksjon for 
både langrenn, hopp og alpint i Torsbustaden. Det er et felles ønske om å bevare 
alpinanlegget. Torsbustaden alpinanlegg og -hoppanlegg er av regional betydning for 
Levanger og Verdal. 
Vedtak: 
Verdal Idrettsråd støtter utredniga av muligheten for snøproduksjon – Alpinanlegget 
og Hoppanlegget er av regional betydning også for Verdal. 
Verdal Idrettsrådet kviterer ut på sjekkskjemaet jamfør Temaplan Anlegg. 
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Neste møte: Tirsdag 11. august  KL:18.00 – 21.00   Ref: P.E 


