Usrilallilrailståil
Referat fra Årsmøte i Yerdal idrettsråd l5.mars 2016 ved
Yerdal Stadion Klubbhuset
paul ønsket velkommen på vegne av idrettsrådet. Idrettsrådet hadde invitert Frode Strand fra
Verdal kommune t to"rå itt<e nøe;, Eldar Ryarr fra Bedriftsidrettskretsen og Stig §øraker
fra Idrettskretsm. Disse holdt innlegg før årsmøæStig Søraker fra Idrettskretsen takket for invitasjonen Idrettskretsen skryter av den gode
aktiviteten i Verdal Idrettsrad. Han drar frem Blomme& Vukuhallen m.m" Skryter av Ti på
Topp tilbudet i Verdal og hva det har å si i Folkehelseperspektivet. Han drar også frem
fotlan jenter , de har god t knifk, hva gjør Verdal ift jenteldamefotballen som får frem slike
gode siillere? Slik vifvi ha uagdomsidretten i N-T. God aktivitet registreres innen idretten,
fortsett sann,
Eldar Ryan fra Be&iftsidrettskretsen drar frem det gode samarbeidet hva angfu 10 På Topp
ro* n* i gang fra z}lz.Imponert over arbeidet i prosjektgruppa, samarbeid gir helt klart
merverdiei. H* drar også frem verdien av all frivilligheæq samhold og folkehelse henger
§ammexr.

Sak 1: Godkjenning av de fremmøtte representanter
Leder Paul Elvebø fortok oPProP.
Disse vartilstede:
Johannes Overmo
Helgådal I.L
Roy Aasheim
Inndal I.L
Grete Sivertsen
I.L
Leir*dal
Erik Stiklestad
Leksdel I. L
Paul Elvebø
I"L
Stiklestad
§vein §nekknik
Yerdal friidrettsklubb
Hege Anita Åustad, Christ§r Langeland og Ove Haugrud
Verdal I.L
Snorte Hjelde
Vuku I.L
Ingrid Sørgicrd
Bedriftsidretten
Inge Hafstad og Kjsll Lund§aunet
Verdal O-klubb

sak 2: Godkienning av innkalling sakliste og forretningsorden
Godkjent
sak 3: Valg av møte leder og referrent samt to reprerentanter til underskriving av
årsmøteprotokoll
Styret ø.sto Paul Elvebø som møteleder og Hege Anita Austad som referent.
God(ient.

Kjell Lundsaunet og §vein Snekkvik ble foreslått til
Godkjent.

å underskrive årsmøteprotokollen.
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Sak 4: Årsmetding 2015
Paul Elvebø refererte til årsmeldingen for 15/16.
Årsrneldingen er utsendt på forhånd til medlernmene.
lngen merknader til årsmeldingen.
Enstemmig godkjent.
Sak 5: Regnskap 2015 med revisjonsberetning
Roy gikk igiennom regnskapet for 2015 med revisjonsberetning.
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Det er brukt mer perger enn budsjettert til nye kasser ti1 Kjentmannsmerket, kr. 48.000,istedenfor kr. 8.000,-, dette er behandlet og godkjent i styret.
Enstemmig godkjent.
Sak 6: Innkomne forslag

-

FordelingnvLÅM midler2016
Grunnbeløp kr 2000,- til alle lag med aktivitet i aldersgruppen 6 * 19 Ftr.
Eksisterende idrettsskole kr 5000,Funksjonshemmede teller dobbelt i sine klasser
Resten prosentvis fordelt; 45 a/otrl aldersgruppen 6 - 12 år - 55 % til aldersgruppen 13
tu.
Styret forslag til vedtak.
Styret foreslfu at eksisterende kriterier videreføres uten endtinger.
Enstemmig godkjent.

-

19

-

Revidert lovnorm forYerdal idrettsråd
Forslag til revidert lov for Verdal idrettsråd er vedlagt saksdokr.mentene.

l.

til vedtak:
Fmmlagte forslag til revidert lov for Verdal Idrettsdd vedks og

2.

oversendes Nord-Trøndelag Idrettskrets for godkjenning.
Årsmøæt gir styret fullmakt til å oppdaære loven i samsvar med fremtidige

Styrets forslag

en&inger i NIFs regelverk og lovnorm fot idrettsråd.
Enstemmig godkjent.

-

Idrettens anleggsplt* 2016*2820
Forslag til Idrettens Anleggsplan er vedlagt saksdokumentene
Styrets forslag til vedtak:
Framlagte forslag til Idrettens anleggsplan for 2016 - 2A20 vedtas og danner grunnlaget for
fiamtidig anleggsutvikling i Verdal i planperioden
Enstemmig godftient.

-

Medlemskontingent for 2016

2 kroner pr, medlem, rninstesats

kr 150,-

S§nets forslag til vedtak;
§tyret foreslår ingen endring i medlemskontingenten for 2016
Enstemmig godkjent

[cffiallilrotsråS
Idrettsrådet sørderut bankgiro til medlemsklubbene for imkreving av medlemskontigent,
basert på idrettsregistrering for klubbenes medlemstall.
S§/rets forslag til vdtak:
Styret foreslår at ordningen videreføres i.h.t. tidligsre vedtak
Enstemmig god§ent

-

Godtgiørelse til tillitsva§le for 2016
Til leder t« 6000,- som godtgiørelse og dekning av lryende utgifter samt
kjøregodtgiørelser til møer tfrenfor Verdal.
§øregodtgiørelse utenfor Vødal gielder også for s§remedlemmer og andre
utsendinger oppneurt av Verdal ldrettsråd.
§tyrets forslag til vedtak.
§tyret foreslår at ordningen videreføres i.h.t. tidligere vedtak.
Ensternmig godLient.

-

-

Klubbhørighet til medlemmer i Styret
§tyrets forslag til vedtak:
lngen Lagbør ha mer enn en representant i styret i idrettsrådet.
Benkforslag fra Verdal Friidrettsklubb:
Ordet BØR utskiftes med ordet SKAL
§tyrets forslag godkjent med 9 mot 4 stemmer

Sak 7: flxpdlin gsplan 2016117
Paul la fram handlingsplao far}A16ll7
Ansvarsområdene vil bli fordelt på neste styremøte.
Enstemmig godkjent.
Sak 8: Budsjett 2016
Roy la eårn budsjettet for 2016
Posteq iantekt/utgift l0 på topp på 25.000 utlyses
som kornmer alle medlernmens til gode.
Enstemmig god\ient.

til klubbene til folkehelsetiltak/tiltak

Sak 9: Valg
Ove Haugnrd la fram valgkomiteens innstillitrg
Disse ble enstemmig valgt til Yerdal Idretturåd.
Gjenvalg 1 år
Paul Elvebø, Stiklestad
Gjenvalg 2 fu
Nestleder Liv Inger Eklo Hynne, Vuku
Ikkepåvalg
Medlem Hege AnitaAustaq Yerdal
Ikke på valg
Medlem Steinar Bergsmo, Verdal
Ny 2 fu
Medlem Marius Tingstad, Vinne
Varamed Stian Bjørkli,Verdal Sportsdy.klubb Ny 2 år
Fra bedrift sidrettskretsen

Leder

I.L

IL
IL
FIK
Skilag

AnnsissetVehus
Varanred Ingrid Sørgierd
Medlem

ikkepåvalg
ikke på valg

Uorilnl lilratts#åil

Yalgkonniteen
Leder Ronny Aksns§, Verdal Tumforeningikke på valg
fuIedlern Roy Aasheim, Inndal IL
NyZhr
Medlem Christer Langland, Verdal IL
Ny2år
Vararned Ove haugenld, Verdal IL
Ny2Ar

Revissrer
Kieltr h{ess

Gjenvalg Z §*r
Ikke på valg

Steinar Alstad

Yalg av Repsentanter til Nord-Trøndelag Idrettskrets ting 16. april:
Verdal Idættsråd har en kvote på 6 personer som velges pa Årsmøe &a Idrettsrådet og
klubbene
Styrets forslag:
Fra Idrettsrådet: Leder, Nestleder og I styremedlem
Fra Klubbene: 3 stk * kandidater frarulegges fra klubbene på Årsmøe

Vedtak:
Da det ikke framkom kaadidater på Årsmøe

fir

Styret fullmakt

til og oppnevne delegater

Servering med kaffe og kaker fra vertskapet Verdal IL som fuller 100- åx i 2016.
Utmerkelser fra Verdal i&ettsråd
Blomsterhilsen til avkoppende styrernedlemmer
Blomsterhilsen til vertskapet Verdal IL v/ Hege Anita Austad

-

Årsmøe slutt kl. 19.00.

Referent Hege Anita Austad

Verdal O-Klubb
{sign}

§b,{-q,* $=*Å,åro§vein Snekkvik
Verdal FK
(sien)

b

