Verdal Idrettsråd
MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD
Møtested:
Dag/Dato:

Tindved
Mandag 15. august 2016 – KL: 18.00 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Liv Inger Hynne
Marius Tingstad
Stian Bjørkli
Frode Strand, Verdal Kommune
Bjørn Iversen, Verdal Kommune - Ordfører 18.00 – 19.00
Trine Reitan, Verdal Kommune – Leder komitee Mennesker og Livskvalitet 18.00 –
19.00
Forfall:
Hege Anita Austad
Steinar Bergsmo
Ann Sissel Vehus
18.00 – 19.00:
Årlige møte mellom Idrettsrådet, Ordfører og Leder for komitee Mennesker og
Livskvalitet jamfør sammarbeidsavtalen.
 Ordføreren framhevde den viktige rollen Idrettsrådet har som samlet talerør på vegne
av idretten opp mot kommunen, og framhevet den gode komikasjonen, orienterte
videre om kommunens bidrag til anleggsutbygging di senere år som viser betydelige
summer.
 Ordføreren hadde to bestillinger til Idrettsrådet.
- Om Idrettsrådet kunne stille opp på integreringssiden for våre nye landsmenn,
intergrering i idrettsaktivitet i klubber
- Kommunen bygger nytt ungdommen hus der det blir felles aktiviteter,
/frivilligheten/idretten/ innvandrere osv – Idrettsrådet vil bli invitert til og se på
muligheter for inkludering fra idretten osv.
 Frode orienterte om kartlegging av friluftsområder som pågår og prosjekt ILAG som
starter opp, der har Idrettsrådet bistått med og aktivisere noen klubber som
arrangører.
 Sammarbeidsavtalen mellom Kommunen og Idrettsrådet som ble revidert og
godkjent 2.2.16, ble evaluert som det står i avtalen, ingen justeringer framkom.
 Leder fremmet på vegne av Idrettsrådet det gode sammarbeidet med kulturkontoret,
Ordføreren og leder av komitee Mennesker og Livskvalitet
 Idrettsrådet fremmet 3 bestillinger til kommunebudsjettet for 2017.
- Økning av de kommunale tilskuddet til drift av idrettsanlegg fra 200.000 til
400.000
- Redusert eller gratis leie av Ørahallen, Verdalshallen og svømmebasenget for
barn og unge i aktuelle klubber.
- Ny elvepromenade på Vinnesia av Verdalselva med gang sykkelbru over elva
ved ca Hagasvingen – er med i Arbeiderpartiets program for valgperioden.
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 Idrettsrådet orienterte også om:
- Høringsutkastet til forskutering av spillemidler
- 10 på topp og kjentmannsmerkene, folkehelse.
- Idrettsrådet deltar ellers aktivt i flere prosjekt så som Trafikksikker kommune,
utredning av Friidrettsanlegg osv , gang sykkelbru fra industriområdesiden
over Verdalselva mot Trones.
Idrettsrådet takket for godt møte med gode meningsutvekslinger og ser fram til
fortsatt godt sammarbeid med kommunen.
SAK 13 – 17 2016/2017
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 13 16/17 Godkjenning av saklista.
 Sakliste godkjent.
SAK 14 16/17 Godkjenning av møtereferat av 6.6.16.
 Referatet godkjent











SAK 15 16/17 Referatsaker.
10 på topp komiteen: Referat fra komiteemøte 2.5.16
10 på topp komiteen: Referat fra komiteemøte 7.6.16
Verdal Kommune: Mail av 14.6.16, forslag til tildelte halltimer
Verdal Kommune: Mail av 17.6.16, referat fra prosjektmøte 10.6.16 ang
friidrettsanlegg i Verdal .
NTIK: Mail av 21.6.16, protokoll fra Idrettskretstinget 2016
Verdal Idrettsråd: Oversendt Verdal Kommune 24.6.16 innspill til
kommunebudsjettet for 2017 - økning av det kommunale driftstilskuddet til
idrettsanlegg med virkning fra 2017.
Verdal Kommune: Mail av 3.8.16, tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak, UDI
utlyser muligheter for å søke midler/penger for lag og foreninger for å skape aktivitet
for innvandrerer barn – videresendt til klubbene.
Verdal Friidrettsklubb: Mail av 10.8.16, friidrettsbane Verdal videregående skole,
anbudsdokumenter.
NTIK: Mail av 11.8.16, aktivitetslederkurs barneidrett høsten 2016
Referatsakene tatt til etteretning.
NIF: Mail av 11.8.16, utlysning fra Kulturdepartementet (KUD), ang midler til innsats
for barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter.
SAK 15 16/17 Vedtaksaker
1: 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 - (er
sendt kommunen)
- Redusert eller gratis halleie for barn og unge i Verdalshallen, Ørahallen og
svømmebasenget - søknad med begrunnelse sendes Kommunen.
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2: Stillingsinstruks for Verdal Idrettsråd
- Forslag til stillingsinstruks - godkjent
3: Sjekkliste for Årsmøte
- Forslag til sjekkliste for Årsmøte – godkjent
4: Valgkomiteen, karlegging av roller
- Forslag til kartleggingsskjema for valgkomittens arbeid for di som er på valg– godkjent
5: Verdal Kommune høring.
Forslag til retningslinjer for forskuttering spillemidler i Verdal og Levanger –
med svarfrist innen onsdag 24. august
Idrettsrådet slutter seg ikke til flere av punktene i framlagt høringsforslag –
høringsutalelse sendes kommunen innen høringsfristen

-

SAK 16 16/17 Orienteringer fra alle.
Frode:
Jobber videre med å kartlegge og verdsette friluftsområdene i Verdal Kommune,
ferdig desember 2016.
Prosjekt ILAG – aktiv fritidstilbud for barn og unge –oppstart 17.8.16
Jobber med turskiltprosjeket for by og tettsteder ”perrong til perrong og padling”
søknadsfrist på midler til dette er 15.oktober
Utkast til retningslinjer for kommunal forskutering av spillemidler er utsendt til
Idrettsrådet på høring

Liv Inger:
- Idrettsrådet arrangerte i sammarbeid med NTIK åpent kassererkurs torsdag 16 juni i
Vukuhallen med god deltakelse
- Deltok på Klubben online kurs Stjørdal, flere klubber fra Verdal var også tilstede
- Planlegger medlemsmøte med klubbene til høsten – oktober.
Ann Sissel: (innrapportert)
- Kjentmannsmerkene:
Sjekket poster, blant annet 1200 besøk på Våttåhaugen på 2 måneder – gode tall for
øvrig.
Innvilget 20.000 fra Fylkeskommunen til kasser/merking osv, utført og sluttrapport
sendes Fylke slik at pengene utbetales i løpet av høsten
- 10 på TOPP:
Stor aktivitet og god deltakelse så langt – fellestur gjennomført til Seterfjellet med 60
deltakere, 2 fellesturer igjenn – jobber med helside annonse i TA, som kommer til
lørdag.
God aktivitet i komiteen, jobber med neste års poster.
Merking av turstiprosjektet i Seterfjellet, noe problemer med og få satt opp fast
merking, ser på alternativ trasse utenfor verneområdet.
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Stian:
- Idrettsrådets hjemmeside.
Har opprettet kontakt med Roy Aasheim om opplæring på drift av Idrettsrådets
hjemmeside.
Marius:
- Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget
Innkalt til møte i Styringsgruppa 17.8.16

-

-

-

-

Paul:
Orientert om følgende:
Trafikksikker kommune: Deltatt på møte i referansegruppa Trafikksikker
Kommunen 8.6.16
Mennesker og Livskvalitet: Idrettsrådet Invitert til komitee mennesker og livskvalitet
8.6.16 – presenterte sammarbeidsavtalen, Idrettens Anleggsplan, idrettens innspill til
kommunebudsjettet for 2017 og litt om folkehelsearbeid
Paul repsenterte Idrettsrådet
NTFK: Skiltkurs 14. 6.16 – flere fra Idrettsrådet deltok.
LAM: Fordeling av aktivitestsmidler for 2016 (LAM), Verdal tildelt kr 962,831.
Oppsette utarbeidt og oversendt NTIK for godkjenning, utbetaling i løpet av
august/sept til klubbene fra NIF.
Idrettsregistrering: De er blitt noen justeringer på tallene i løpet av sommeren i
Idrettsregistreinga for 2015 (gjennomført i april 2016) korrekte tall viser 7651
medlemmer, aktivitetstall 7583, Idrettsskoler 518 og Funksjonshemmede 24.
Friidrettsanlegg: status og framdrift – møte i prosjektgruppa avviklet 10.8.16, der
det ble sett på framtidig driftsavtale mellom Verdal Kommunen, Verdal videregående
og Verdal Friidrettsklubb.
Anbudsdokumenter for friidrettsanlegget utsendes i disse dager – planlagt oppstart
av grunnarbeidet i oktober, med ferdigstilling til sommeren 2017.

SAK 17 16/17 Arbeid frammover:
- Mange faste arbeidsoppgaver i gjennom et valgår – behov for og utarbeideet
årshjul for Idrettsrådet – forslag framlegges på Styremøte i desember.
- 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 17. oktober KL:18.00 – 21.00
Ref: Paul.
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