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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Mandag 6. juni 2016 – KL: 18.00 – 21.00 
 

Tilstede:   
Paul Elvebø 
Liv Inger Hynne 
Ann Sissel Vehus  
Marius Tingstad 
Stian Bjørkli 
Frode Strand, Verdal Kommune 
 
Forfall:     
Hege Anita Austad  
Steinar Bergsmo  
 
 
SAK 7 – 12   2016/2017 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 

SAK 7  16/17 Godkjenning av saklista. 
 Sakliste godkjent.  

 

SAK 8  16/17 Godkjenning av møtereferat av 5.4.16. 
 Referatet godkjent 

 

SAK 9  16/17 Referatsaker. 
 NTIK: Mail av 6.4.16, miniseminar "Slik vil vi ha ungdomsidretten i Nord-Trøndelag" i 

forkant av Idrettskretstinget lørdag 16.april kl. 10.30-12.30 
 NTIK: Mail av 8.4.16, orientering om interregprosjektet, energismarte anlegg. 
 Verdal Kommune: Mail av 12.4.16, referat fra prosjektmøte for friidrettsanlegget i 
 Verdal 
 Verdal Kommune: Mail av 14.4.16, Invitasjon til temakveld spillemidler 10.5.16, 

videresendt til klubbene. 
 NTIK: Mail av 15.4.16, invitasjon til oppstartsmøte, interregprosjektet energismarte 
 idrettsanlegg 28.4.16 på Steinkjer. 
 10 på topp komiteen: Referat fra komiteemøte 31.3.2016 
 NTIK: Brev av 11.4.16, godkjenning av revidert lov for Verdal Idrettsråd 
 NTIK: Brev av 11.4.16, godkjenning av navneendring på idrettslag fra Innherred 

Trekk-og Brukshundklubb til Innherred Trekkhundklubb. 
 10 på topp komiteen: Referat fra komiteemøte 13.4.2016 
 NTIK: Mail av 2.5.16, oppsummering-oppstartsmøte NT-energismarte 

Idrettsanlegg 
 NTIK: Brev av 11.5.16, ny klubb, NMK Verdal/Levanger er godkjent som medlem 

i NIF, NTIK og Verdal Idrettsråd, Idrettsrådet ønsker klubben velkommen. 
 NTIK: Mail av 19.5.16, nyhetsbrev Nord-Trøndelag Idrettskrets 
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 Verdal Kommune: Mail av 20.5.16, presentasjonene fra temakveld spillemidler 
10.5.16, videresendt til klubbene. 

 NTIK: Mail av 26.5.16, høringsuttalelse-regulering ”Trones gård” 
 NIF: Mail av 31.5.15, aktivitetsmidler, tilskudd til lokale lag og foreninger 2016  

informasjon om fordeling pr. kommune 
 NIF: Mail av 2.6.16, lokale aktivitetsmidler(LAM) 2016, klart for behandling og 
 utbetaling. 
 

Referatsakene tatt til etteretning. 
 
SAK 10  16/17 Vedtaksaker 
1: 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. 
Søknads skjema med kriterier med søknadsfrist 1 juni utsendt til klubbene. 
Vedtak: 
Innen søknadsfristen 1. juni er det innkommen kun en søknad som er fra fra10 på 
topp/kjentmannsmerke komiteen 
Styret vedtar og bruke disse kr 25 000 til oppgradering og videreføring av ti på 
Topp/kjentmannsmerket som folkehelsetiltak som vil kommer hele Verdals befolkning 
til gode. 
 
2: Idrettens innspill til kommunebudsjettet for 2017. 
Styret fremmer to saker til kommunebudsjettet for 2017 
- Økning av Kommunalt tilskuddet til drift av anlegg fra 200.000 til 400.000 
- Redusert eller gratis halleie for barn og unge i Verdalshallen og Ørahallen. 
Idrettsrådet sender forslaget ut på høring til Idretten med svarfrist. 
Søknad med begrunnelse sendes Kommunen før ferien 
 
3: Stillingsinstruks for Verdal Idrettsråd 
Framlagt forslag til stillingsinstruks ble gennomgodt, sluttbehandles i augustmøte 
 
Sjekkliste for Årsmøte:  
Framlagt forslag til sjekkliste for Årsmøte ble gennomgodt, sluttbehandles i 
augustmøte 
 

SAK 11  16/17 Orienteringer fra alle. 
Frode:  

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

-   Kommet inn mange sjekkskjemaer for nye spillemiddelsøknader, arbeider med 
forhåndsgodkjenning på innkomne søknader om dette. 

-   Prosjekt aktiv onsdag er i gang, med planlagt oppstart i august   
-      Prosjektgruppa for nytt friidrettsanlegg har hatt to møte. Norconsult utarbeider 

kostnadsoverslag og plan og detaljutkast med tegninger til friidrettsanlegg – nytt 
møte 10.juni så utsending av anbudsrunde - planlegger oppstart til høsten med 
grunnarbeidet. 

-      10 på topp tilrettelagt, åpnet i Volhaugen 
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-   Nytt turskiltprosjekt på gang for by og tettsteder ”perrong til perrong og padling” 
søknadsfrist på midler til dette er 15.oktober 

-   Jobber med utkast til retningslinjer for kommunal forskutering av spillemidler. 
     Idrettsrådet får utkastet ut til uttalelse før det fremmes til politisk behandling. 

 
Hege: (meldt inn) 

- Bruksrett av Idrettsrådets kontoene er nå registrert i banken 
- Kommunalt tilskudd til drift av idrettsanlegg 2016 – kr 200.000 utbetalt. 
- Innkreving av medlemskontigent 2016 utsendt til klubbene 

 
Ann Sissel: 

- Kjentmannsmerkene: 
Idrettsrådet har 37 kjentmannskasser rundt omkring der det er investert flere nye – 
søknad om tilskudd til dette er sendt Fylkeskommunen og vi har fått tildelt 20.000 
Nye plaketter for 9 og 10 års deltakelse – jobber med og utvikle kjentmannsmerke 
konseptet. 
 

- 10 på TOPP: 
1500 hefte trykket til årets 10 på Topp som startet 10. mai med 53 deltakere på 
åpninga som var på Landstadvollen.  
Stor aktivitet og god deltakelse så langt. 
God aktivitet i komiteen, jobber med neste års poster. 
Søknad innvilget av Fylke om merking av turstiprosjektet i Seterfjellet 
 
Stian: 

- Idrettsrådets hjemmeside.     
Tar kontakt med Roy Aasheim om opplæring på drift av Idrettsrådets hjemmeside. 
 
Marius:  

- Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget 
Som Idrettsrådets repsentatn i styrengsgruppa for sentralidrettsanlegget ønskes det 
en gjennomgang av avtalen osv fra kommunen, forespørsen om dette sendt 
kommunen.  
 
Paul: 
Orientert om følgende: 

- Idrettsregistreinga for 2015 (gjennomført i april 2016) viser 7651 medlemmer, 
 aktivitetstall 7278, Idrettsskoler 518 og Funksjonshemmede 24. 
- Orienterte om Friidrettsutredniga, status og framdrift – status basishall – status 
 Klatrehall – utvikling av Blommen. 
- Ny medlemsklubb – NMK Verdal/Levanger godkjent av Idrettsforbundet 5.4.16, 
 Verdal Idrettsrådet ønsker klubben velkommen som medlem. 
- Deltatt på møte ang trafikksikker kommune 15.4 
- Idrettsrådet deltok på Idrettskretstinget 16.4.16 med Paul Elvebø,  Torunn Rotmo, 

Beate Håkonsen og Stian Bjørkli - Paul innvalgt som varamedlen til Idrettskretsstyret.  
- NTIK, Temakveld Spillemidler og idrettsanlegg 25.4.16 på Steinkjer, Paul og Marius 
 deltok 
- NTIK, Møte om Energismarte anlegg på Steinkjer 28.4.16, Leksdal IL, Verdal og 



    Verdal Idrettsråd 

Side 4 
 

Omeng Rideklubb, Verdal Kommune v/sentralidrettsanlegget og Vuku IL deltar i 
prosjektet 

- Verdal Kommune, temakveld, spillemidler  10 mai, Trønderhallen Levanger, 
 Idrettsrådet og 7 klubber fra Verdal repsentert. 
- Forslag til utbetaling av Kommunalt tilskudd til drift av idrettsanlegg 2016 godkjent av 
 Kommunen 4.5.16  – pengene er utbetalt til klubbene. 
- Verdal Idrettsråd i sammarbeid med Verdal Turnforening og NTIK arrangerte 

kurs i Klubbens styrearbeid i praksis – onsdag 6 og 13 april i Vukuhallen, med over 
40 påmeldte. 
 
SAK 12  16/17 Arbeid frammover: 

- Møte i referansegruppa Trafikksikker Kommunen 8.6.16 
- Idrettsrådet Inviterer seg til komitee mennesker og livskvalitet 8. juni, presenterer 

sammarbeidsavtalen og Idrettens Anleggsplan 
- NTFK, skiltkurs 14. 6.16 – Idrettsrådet deltar 
- Verdal Idrettsråd i sammarbeid NTIK arrangerte kurs i økonomistyring og regnskap 
 idrettslag torsdag 16 juni i Vukuhallen. 
- .Fordeling av aktivitestsmidler for 2016 (LAM) – Verdal tildelt kr 962,831 
- Idrettsrådet inviterer Ordføreren og leder i komitee Mennesker og Livskvalitet til 

Styremøte 15.august 
- Mange faste arbeidsoppgaver i gjennom et valgår – behov for og utarbeideet  

årshjul for Idrettsrådet – forslag framlegges på Styremøte i oktober. 
- Medlemsmøte, nytt oppfølgingsmøte ang temaet barneidrett og Trafikksikker 
 Kommune arrangeres til høsten 2016 i sammarbeid med NTIK. 
- Idrettsrådet har et hårete mål om og besøke alle 32 klubbene innen neste 

årsmøte.  
 
 
 
Neste Styremøte møte: Tindved - Mandag 15. august  KL:18.00 – 21.00  
 

Ref: Paul.   

 
 


