
 
 
 

MØTEREFERAT FRA STYRMØTE I VERDAL IDRETTSRÅD 
 
 
Møtested:  Paviljongen, Verdal stadion, Steinkjer 
Dag/Dato: Tirsdag 29. april 2014 - Kl: 19.00 – 21.00   
 

Tilstede:   
Paul Elvebø        
Christer Langland  
Roy Aasheim  
Liv Inger Hynne 
Steinar Bergsmo 
Ann Sissel Vehus 
Ingrid Sørgjerd 
Marthe Liaklev 
Ingvild Aasen Verdal Kommune 

 

Forfall:    
Ronny Aksnes  
 

SAK 1 – 4   2014/2015 
 
Hovedutskrift sendt @:  
Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, NTIK,  
 
 

SAK 1  14/15   
Åpning, presentasjon av møtedeltakerne: 
Paul ønsket velkommen til første møte i Idrettsrådet for perioden april 14 – april 15. 
Deltakerne presenterte så seg. 
    
SAK 2  14/15   
Godkjenning av saklista 
Sakliste godkjent. 
 
SAK 3  14/15      
Verdal Kommune v/Ingvild Aasen 
Orienterte om arbeid som pågår/er på gang. 
- Revidering av kommune planen for idrett og fysisk aktivitet 2010 – 2013 er på gang - 
Idrettsrådet blir involvert. 
- Ny felles anleggsplan for regionale anlegg med Levanger er på gang - Idrettsrådet blir 
involvert. 
- Kommunen er i ferd med å opprette ny stilling som kulturkonsulent som skal ha fokus på 
folkehelse og idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfrist har gått ut, og målet er oppstart 1. 
september. 
- Nedsatt arbeidsgruppa for utredning av friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole 
har avviklet to møter, 18. mars og 22. april, neste møte blir 23. mai og siste 6.juni – 
Mandatet er og utreder flere alternative forslag som legges fram for politisk behandling. 
(Politisk bestilling) - Idrettsrådet er repsentere i arbeidsgruppa. 
- Jobber med skatepark i Verdal og en i Levanger – samarbeider - spennende prosjekt. 
- Fotballhallen i Vuku der kvalitetssikres kostnadene osv, byggestart når dette er på plass. 
 



 

 

 
SAK 4  14/15      
Arbeid frammover/vedtak/diverse: 

 Framlagt forslag på aktivitetsplan 2014-2015 ble gjennomgodt og godkjent, 
arbeidsoppgaver ble fordelt. (se vedlagt oppsett) 
 

 Følgende ble oppnevnt til arbeidsgruppa for friidrettsanlegg og sentralidrettsanlegget.   
- Paul i arbeidsgruppa for friidrettsanlegg. 
- Liv Inger i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget. 
Paul sender formell beskjed til Verdal Kommune v/Ingvild 
 

 Møte med klubbene avvikles onsdag 21.mai kl: 18.00 – 20.30, i Kommunestyre salen – 
invitasjon utsendes i god tid. Ansvar Paul. 
 

 Ski: Paul orienterte om samarbeidsmøter mellom klubbene med ski på programmet 
20.januar og 24. februar. Sette opp Verdalskarusellen – Felles løypeportal med GPS – 
flyttbar snøprodusentenhet. 
 Idrettsrådet bidrar til å utvikle samarbeidet i gjennom oppfølgingsmøte/er med klubbene 
Ansvar Marthe 
 

 Fotball: Christer orienterte om samarbeidsmøte mellom klubbene med fotball på 
programmet 10.april. 
Idrettsrådet bidrar til å utvikler samarbeidet i gjennom oppfølgingsmøte/er med klubbene. 
Ansvar Christer  
 

 Ann Sissel orienterte om: 
KJENTMANNSMERKET 37 poster rundt i kommunen - 37 nye toppskilt er nå ute, det siste var 
Blåberga. 
Nytt kart er lagd ferdig til konvoluttene. Jobber med å få ferdig de to siste tallerkene; 6. års 
gull Kråksjøen og 7. års gull Flyvollen. 
VINTERENS TI PÅ TOPP Nytt av året! Positivt tiltak, de som har ansvar, er kontaktet og 
skal levere bøkene og turkassene til 5. mai. trekning av premier på tirsdag 6. mai. Ett 
gavekort på kr 300 på hver bok pluss en sponset premie. Evaluering av opplegget i gruppa 
og i Idrettsrådet senere, med tanke på neste år. 
Ti på Topp 2014: Heftet klart for salg. 750 trykt opp. Oppstart 10. mai kl. 10.00 
Våttåberget. Helside annonse på torsdag 8. mai. Møte i komiteen mandag 5. mai. 
Toppvertene får utstyr på mandag 5. mai. 
 

 Idrettskretsens anleggsplan for 2014 – 2018 utsendt til Idrettsrådet – sendes også til 
politiske partiene i Verdal og andre aktuelle mottakere. 
 

 Møteplan 2014: 
Tirsdag 3. juni   18.00 – 20.30 
Tirsdag 9. september 18.00 – 20.30 
Tirsdag 4. november 18.00 – 20.30 
Tirsdag 2. desember 18.00 – 20.30 
Møteplan for 2015 behandles på møte 2.desember 
 
Møte med klubbene: 
Onsdag 21. mai   18.00 – 20.30 
Møte til høsten bestemmes senere. 
 
Neste møte: 
Tirsdag 3. juni – KL: 18.00 – 20.30  
 
Ref: P.E    


