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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 2. februar 2016 – KL: 18.00 – 20.30 
 

Tilstede:   
Paul Elvebø  
Christer Langland 
Liv Inger Hynne  
Ann Sissel Vehus  
Frode Strand, Verdal Kommune 
 
Forfall:     
Marte Liaklev  
Roy Aasheim  
Hege Anita Austad  
Ove Haugrud 
Steinar Bergsmo  
 
SAK 36 – 41   2015/2016 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 

SAK 36  15/16 Godkjenning av saklista. 
 Sakliste godkjent.  

 

SAK 37  15/16 Godkjenning av møtereferat av 1.12.15. 
 Referatet godkjent 

 

SAK 38  15/16 Referatsaker. 
 10 påTopp/Kjentmannsmerkekomiteen: Referat fra møte 03.11.2015 
 Verdal Kommune: Mail av 3.12.15, veileder - kommunal planlegging for idrett og 

fysisk aktivitet 
 NTIK: Mail av 8.12.15, protokoll fra styremøte nr. 10 / 2014 – 2016 
 NTIK: Mail av 16.12.15, invitasjon til kurs i Klubbadmin, Steinkjer torsdag 14.1   
 NTIK: Mail av 18.12.15, nyhetsbrev fra Nord-Trøndelag Idrettskrets 4/4 2015.  
 NTIK: Mail av 15.1.16, innkalling til Idrettskretstinget 2016 
 NTIK: Mail av 15.1.16, vedlegg fra kurs i Klubbadmin torsdag 14. januar på Steinkjer, 
 videresendt til klubbene. 
 NTIK: Mail av 18.1.16, lovnorm for idrettsråd vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 
 NTIK: Mail av 19.1.16, Idrettskretsen innkaller til Lederrådet 15.2.16 
 10 påTopp/Kjentmannsmerkekomiteen: Referat fra møte 2.12.2015 
 NTIK: Mail av 26.1.16, invitasjon til møte ang Ti På Topp for funksjonshemmede. 
 NTIK: Mail av 1.2.16, protokoll fra styremøte nr. 11 / 2014 – 2016 
 NTIK: Mail av 2.2.16, høring Strategiplan 2017 – 2020, hva skal idretten i NT 
 prioritere di neste 4 år. 
 

Referatsakene tatt til etteretning. 
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SAK 39  15/16 Årsmøte 2016, Verdal Idrettsråd 
- Årsmøte avikles tirsdag 15. mars 2016 med Verdal IL som fyller 100 år i år som 

teknisk  arrangør. 
- Innkalling sendes ut til klubbene innen 15 februar. 
- Saksdokumentene sendes ut senest 1 uke før Årsmøte 
- Følgende gjester inviterrs, Verdal Kommune og NTIK 
-  Årsberetning er under utarbeidelse 
- Regnskapet for 2015 er gjennomgodt og oversendes revisorene 
- Gjennomgang av forslag til budsjett for 2016, noe justeringer. 
- Valgkomiteen er satt i arbeid. 
- Gjennomgang av aktuelle innkomne saker fra Styret. 
- Idrettsrådet reviderer lovnormen til Årsmøte, bruker basislovnormen for Idrettsråd 

vedtatt av NIF, Idrettsstyre 22.8.2015, der det er noen endringer for blant annet på 
Styresammensetningen. 
Vedtak: 
Styre består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. 
 
SAK 40  15/16 Idrettens anleggsplan 2016 – 2020 

- I henhold til handlingsplanen skal Idrettsrådet utarbeide en Idrettens 
Anleggsplan, som framlegges på Årsmøte 15. mars for godkjenning. 

- Utkast til plan har vært ute på høring og følgende har sendt inn høringsutalelse, 
Verdal Volleyballklubb – Verdal Helsesportslag – Verdal IL – Verdal Friidrettsklubb – 
Verdal O-Klubb – NTIK. Planen er også framlagt på medlemsmøte med klubbene 
26.1.16. 
Videre framdrift. 

- Kvalitetssikre anleggsoversikta mot klubbene justere oppsettet osv før utsending i lag 
med Årsmøtedokumentene. 
 
SAK 41  15/16 Orienteringer fra alle. 
Frode:  

- Spillemiddelprioritering politisk behandlet og vedtatt i komitee Mennesker og 
livskvalitet 16.12.15, oversendt NTFK innen fristen 15.1.16. 

- Gjennomgang av revidert sammarbeidsavtalen av mellom Verdal Idrettsråder og  
Verdal Kommune som framlegges i komitee Mennesker og livskvalitet 10.1.16 for 
politisk godkjenning. 

- Orienterte framdrift for friidrettsanlegget ved vgs. Jobbes nå mot 
eiendomsavdelinga i Fylkesskommunen for og avklare div. Vil bli det nedsatt en 
arbeidsgruppe der Kommunen, Friidrettsklubben og Idrettsrådet deltar i løpet av 
februar/mars. 

- Stiklestad IL, bygger ut Blommen skisenter med maskingarasje, rulleskiløype og 
snøproduksjon. 
Kommunen ber idrettsrådet innkalle alle klubbene med skiaktivitet og anlegg til et 
felles møte. Alle klubbene kan drifte sine anlegg som de gjør pr i dag. Hvis det skal 
være aktuelt for kommunen å evt gi en kommunal garanti for spillemidler må alle 
klubbene enes om et satsingsanlegg for skiaktivitet. Avtalen utarbeides av 
idrettsrådet og underskrives av alle klubbene. Som vedlegg til avtalen skal alle 
klubbene legge ved årsmøtevedtak fra egen klubb ang «satsingsanlegg for 
skiaktivitet». 
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Roy innmeldt per mail. 

- Status medlemskontigent for 2015, 4 klubber ikke betalt per 31.1.15 
- Økonomisk oversikt per 31.12.15 mot budsjettet for 2015 viser et underskudd  

grunnet investering i nye kasser til kjentmannsmerkene (folkehelsetiltak) – på 
inntektsiden mangler noe inn men som vil komme inn på 2016. 
 

Liv Inger: 
- Orientering fra møte i Mennesker og livskvalitet 16.12. 15 der Liv Inger og Paul fra  
 Idrettsrådet var og orienterte om vårt arbeid osv. meget positft mottatt.  
 
 Christer: 
- Etterlyste status gang/sykkelbru på brua over Verdalselva på E6. 
 Frode orienterte om status per dato. 

Forslaget sendes også til Staten Veivesen på Steinkjer slik at dette blir registrert 
også der, ansv Paul. 
 

Ann Sissel: 
- Kjentmannspostene, investert i en del nye kasser, fester osv i 2015 –  
 likeså innkjøpt årspremier osv så rekner ikke med mye investering i 2016. 
    il søke Fylkeskommunen om støtte til merking og kasser osv. 

Markesfører kjentmannspostene i gjennom klubbene, facebok osv og planlegger 
også i gjennom Innherredsavisa utpå våren. 

- 10 på topp starter opp igjen 10. mai til 16 oktober, jobber nå med anbud på trykking 
 av hefter osv.  
 Jobber med skilting til topper, merkematriell bestilt. 
 Møte med rektorene på skolene i Verdal 3.2 der 10 på topp presanteres. 
- Informerte om løpskarusellen i Verdal 2015. Det blir ikke noen felles løpskarusell 
 opplegg i år, men klubbene  vil informere om løpsarrangementene til hverandre. 
- Revidert sammarbeidsavtalen mellom Verdal Idrettsråd og Bedriftsidrettskretsen er 
 Underskrevet. 
- Deltar på NTIK møte 8.2.16, angående oppretting av prosjekt Ti på topp for 
 funksjonshemmede i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer 

 
Paul: 

- 18 av klubbene mottok til sammen 1.089,145 kr fra kompensasjon for vare- og  
tjenestemoms for 2015. 

- Utdeling av Ildsjelsprisen 2015 ble foretatt lørdag 19.12 under kommunens 
arrangemang på Stiklestad Nasjonale Kulturhus og ble tildelt Jarle Aurstad Leksdal IL 
under et trivelig arrangemang. 

- Medlemsmøte avviklet 26.1.16 med god deltakelse og gode diskusjoner –Idrettsrådet 
ønsket blant annet og sette barne og ungdomsidretten i fokus.(se referat) 

- Innspillsmøte om idrett og frivillighet på Levanger 4.1.16, invitert av AP`s medlemmer  
 i Stortings Familie-og Kulturkomite, Paul og Hege deltok. 
- Innherred Isidrettslag/velforeninga i Forbregd Lein åpnet  Ischockyban i Forbregd  
 10.1.16. Idrettsrådet gratulerer. 
- Stiklestad IL, søknad  av 15.1.16 til Skiskytter og Skiforbundet om  
 programsatsingsmidler til etablering av Rulleskianlegg 
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- Kurs i KlubbAdm på Steinkjer 14.1.16, Paul deltok. 
- Verdal Friidrettsklubb inviterte friidrettsklubbene til møte 18.1.16 i Vukuhallen, 
 hvordan skape friidrettsaktivitet i Vukuhallen, Paul deltok. 
- Kvernmo Motor/Verdal Racingklubb inviterte til  møte 19.1.16 ang muligheten for og  
 stifte en ny mottorsportsklubb, Paul møtte og orienterte om framgangsmåte osv. 
- FNF Nord-Trøndelag inviterte til dagskonferanse friluftsliv og folkehelse 21.1.16 på 
 Stiklestad Nasjonale Kulturhus, Paul deltok. 
- NTIK inviterer til møte i lederrådet 15. februar på Steinkjer 

 
Arbeid frammover: 

- Ny hjemmeside under utvikling 
- Arbeidsmøte tirsdag 1. mars.- Idrettens anleggsplan og Årsberetning 
- Årsmøte, 15. mars 2016 – klubbhuset til Verdal IL på sentralidrettsplassen 
- Styremøte tirsdag 5. april, Tindved. 
- Idrettsrådet i sammarbeid med Verdal Turnforening arrangerer kurs, Klubbenes 

styrearbeid i praksis  i Vukuhallen onsdag 6 og 13 april -  Invitasjon med påmelding  
vil bli utsendt i god tid. 

 
 
 
Neste Styremøte møte: Tindved - Tirsdag 5. april  KL:18.00 – 21.00  
 

 

Paul.   

 
 
 
 
 
 
 
 
   


