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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 5. april 2016 – KL: 18.00 – 21.00 
 

Tilstede:   
Paul Elvebø  
Hege Anita Austad  
Steinar Bergsmo  
Ann Sissel Vehus  
Marius Tingstad 
Stian Bjørkli 
Frode Strand, Verdal Kommune 
 
Forfall:     
Liv Inger Hynne  
 
Leder ønsket velkommen til nytt arbeidsår, så presenterte deltakerne seg. 
 
SAK 1 – 6   2016/2017 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 

SAK 1  16/17 Godkjenning av saklista. 
 Sakliste godkjent.  

 

SAK 2  16/17 Godkjenning av møtereferat av 1.3.16. 
 Referatet godkjent 

 

SAK 3  16/17 Referatsaker. 
 Statens vegvesen Region midt: Mail av 17.2.16, svar på mail fra Idrettsrådet om 
 påhenging av  sykkel/gangbru på E5 – Verdal bru 
 Verdal Idrettsråd: Høringsutalelse sendt NTIK 3.3.2016 - «Strategiplan 2017 – 
 2020» hva skal idretten i NT prioritere de neste 4 årene. 
 NTIK: Mail av 11.3.16, Nordtrønderske temakvelder spillemidler og idrettsanlegg i 
 april 2016 – videresendt til klubbene. 
 Innherred samkommune: Mail av 10.3.16, Trafikksikker kommune – 
 Idrettsrådet invitert til informasjonsmøte med referansegruppa 9.3.16 
 NTIK: Mail av 14.3.16, protokoll fra styremøte nr. 12 /  2014 - 2016 i Nord-Trøndelag 
 Idrettskrets 
 Verdal Kommune: Mail av 14.3.16, søknad om merking av sti til Hitra Seterfjellet 
 Verdal Kommune: Mail av 14.3.16, søknad om motorferdsel i utmark Hitre 
 Seterfjellet 
 Verdal Kommune: Mail av 15.3.16, kursinvitasjon fra NTIK ang  tilrettelagt fysisk 
 aktivitet 26.04.16 
 Innherred samkommune: Mail av 16.3.16, offentlig ettersyn - Oppheving av 

regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by med høringsfrist 
14.5.16 
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 Verdal Helsesportslag: Mail av 18.3.16, oversikt over tillitsvalgte i Verdal 
 Helsesportslag etter Årsmøte 14.3.16 
 NTIK: Mail av 18.3.16, idrettskretstinget 16. april 2016 – sakliste og saksdokumenter. 
 NTIK: Mail av 1.4.16, årets to kurs i bruk av Klubbadmin for tillitsvalgte 
 nordtrønderske idrettslag kommer nå i mai 2016! – videresendt til klubbene. 
 NTIK: Mail av 5.4.16, Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges 

idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. 
 NIF: Mail av 5.4.16, søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for 

idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. 
 
Referatsakene tatt til etteretning. 
 
SAK 4  16/17 Vedtaksaker 

 Oppnevning av kasserer: 
 Vedtak: 
 Kasserer: Hege Anita Austad oppnevnes som Idrettsrådets kasserer 2016/17. 
 
 Brønnøysundregistret, innsending av nytt styret og signaturrett: 

Vedtak:  
Oversikt over nytt styre vedlagt dokumenteter oversendes Brønnøysundregistret  
Signaturrett: Leder Paul Elvebø og kasserer Hege Anita Austad 
 

 Disposisjonsrett på Idrettsrådets bankkontoer. 
Vedtak:  
Alle idrettsrådets kontoer: Leder Paul Elvebø og  Kasserer Hege Anita Austad,  
Ann Sissel Vehus disponerer i tillegg kjentmannsmerkekontoen. 
 

 Oppnevning av delegater til Idrettskretstingt lørdag 16.april: 
Vedtak: 
Paul, Stian, Hege fra styre møter – forespørr klubbene om 3 stk til, oversender til 
NTIK senest fredag 8. april 
 

 Fordelig av ansvar i handlingsplanen for 2016/17, vedtatt på Årsmøte: 
Vedtak: 
Fordeling av arbeidsoppgaver, se vedlagt handlingsplan. 
 

  Medlem i styreingsgruppa for Sentralidrettsanlegget 2016/17 
Vedtak: 
Marius Tingstad, Idrettsrådets repsentant i styringsgruppa 
 

 Medlem i arbeidsgruppa  for friidrettsanlegg 2016/17 
Vedtak: 
Paul Elvebø, Idrettsrådets repsentant i arbeidsgruppa. 

 
 Offentlig ettersyn - Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor 

kommunedelplan Verdal by med svarfrist 9. april. 
Vedtak: 
Idrettsrådet utarbeider høringsinnspill og oversender innen fristen 
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 Utlysning av midler: 
10 på Topp ga et overskudd i 2015 på kr 25.000 som er innlagt i Idrettsrådets 
budsjettet for 2016 for fordeling ut til klubbene etter innkomne søknader. 
Vedtak: 
Utarbeidet søknadsskjema utsendes til klubbene med tilbakemeldingsfrist – tildeling 
skjer på Styremøte 15.august 
 

  Møteplan for Idrettsrådet 2016/17 
Vedtak: 

- Mandag 6. juni 
- Mandag 15. august 
- Mandag 17. oktober 
- Mandag 5. desember (Julemøte) 
- Mandag 6. februar 
- Mandag 13. mars (Årsmøte) 
- Medlemsmøter etter behov. 

 
SAK 5  16/17 Orienteringer fra alle. 
Frode:  

-   Jobber med å kartlegge og verdsette friluftsområdene i Verdal Kommune, ferdig 
desember 2016. 

-      Bistår en gruppe som merker stier på fjellet, di tar dugnad på merking av trasse for – 
se facebookside, vandring i naturen. 

-      Innført årshjul for innrapportering til spillemidler, frist 1.april – kommet inn godt med 

sjekk skjemaer innen fristen. Ca 20 stk. 
-      Prosjektgruppa for nytt friidrettsanlegg har hatt første møte, et møte med Norconsult 

er gjennomført. Norconsult utarbeider kostnadsoverslag og plan og detaljutkast med 
tegninger til friidrettsanlegg – nytt møte 29.april – politisk behandling før ferien, 
planlegger oppstart til høsten med grunnarbeidet. 

-      Verdal Friidrettsklubb, startet planlegging av klubbhuset 
-      Ny avtale ordnet for elvepromenaden fra Langnes skogen og opp til Bjartnes 

-      Jobber med utvikling av Moparken 

-       Søknader sendt Fylke om støtte til merking for 10 på topp og Kjentmannsmerket. 
-       Jobber med mer innhold i Skateparken 

-       Nytt tiltak for året, 10 på topp tilrettelagt, 2 trasseer i Verdal i år, skilting, benker osv 
kommer 

-      Kvernmo Motor, Indahl, anlegget åpnes 18 og 19 juni med et stort 
motorsportsstevne. 
 
Ann Sissel: 

- Kjentmannsmerkene: 
Idrettsrådet har 37 kjentmannskasser rundt omkring der det er investert flere nye – 
søknad om tilskudd til dette er sendt Fylkeskommunen. 
Jobber med motiv til plaketter for 9 og 10 års deltakelse 
10 på TOPP:. 

- Jobber med oppsett og trykking av nytt hefte til årets 10 på Topp som starter 10. mai. 
Hefter legges ut for salg i slutten av april 
Møte med toppvertene i løpet av april. 
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Søknad sendt av kommunen til Fylke om merking av turstiprosjektet i Seterfjellet 
Ser med spenning fram til åpninga av 10 på topp, blir TOPP dette!!! 
Paul: 
- Revidert sammarbeidsavtalen mellom Verdal Idrettsrådet og Verdal 

Kommune underskrevet  av Ordføreren og Leder i Idrettsrådet 2.mars.    
- Hjemmeside og facebooken er oppe og går. 
- Forslag til utbetaling av Kommunalt tilskudd til drift av idrettsanlegg 2016 er 

oversendt til kommunen – når pengene kommer foretar Idrettsrådet utbetaling 
innen 1 juni. 

- Ny frist for innrapportering til LAM- midlene, idrettsregistreringa er fra 1.4 til 30.4 kl 
 24.00april – Idrettsrådet vil følge med siste uka. 
- Medlemskontigent 2016 – skiro utsendes etter at idrettsregistreringa er godkjent, 
 muligens før ferien 
- Orienterte fra møte i referansegruppe for trafikksikker kommune 9. mars der 
 Idrettsrådet var Invitert, Paul deltok. 
- Invitasjon fra Stiklestad IL til møte om spillemidler/utvikling av Blommen Skisenter 
 9. mars. Paul og Frode deltok. 
- Verdal Idrettsråds Årsmøte, mars 15 – greit avviklet med Verdal IL som god vert – 
 etterarbeid med rapporteringer osv pågår. 
- Anleggssammarbeidsavtalen mellom klubbene med ski på programmet er nå 
 underskrevet av alle aktuelle klubber og utsendt til berørte og kommunen.  
 
SAK 6  16/17 Arbeid frammover: 
- Verdal Idrettsråd i sammarbeid med Verdal Turnforening og NTIK arrangerer 

kurs - Klubbens styrearbeid i praksis – onsdag 6 og 13 april i Vukuhallen, over 40 
påmeldte per 5.4 

- Idrettsrådet Inviterer seg til komitee mennesker og livskvalitet 8. juni, presenterer 
 sammarbeidsavtalen og Idrettens Anleggsplan. 
- NTIK – Temakveld Spillemidler og idrettsanlegg 25. april på Steinkjer 
- Verdal Kommune, temakveld, spillemidler 10 mai i Trønderhallen 
- Idrettsrådet inviterer Ordføreren og leder i komitee Mennesker og Livskvalitet til 
 Styremøte 6.Juni 
- Invitere oss til partienes gruppemøte i løpet av høsten – markesføre Idrettens 
 Anleggsplan og sammarbeidsavtalen osv. 
- Årsmøte viste at Idrettsrådet trenger en  organisasjonsplan som viser hva di 

enkelte valgte har som oppgaver slik at valgkomiteen vet dette når di forespør nye 
utarbeides i løpet av 2016 

- Mange faste arbeidsoppgaver i gjennom et valgår – behov for og utarbeideet  
 årshjul for Idrettsrådet – forslag framlegges på Styremøte i august. 
- Siste medlemsmøte ønsket et nytt oppfølgingsmøte ang temaet barneidrett – 
 arrangeres til høsten 2016 i sammarbeid med NTIK. 
- Idrettsrådet har et hårete mål om og besøke alle 31klubbene innen neste årsmøte.  
 
Neste Styremøte møte: Tindved - Mandag 6. juni  KL:18.00 – 21.00  
 

Ref: Paul.   

 
 


