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

Tindved
Mandag 17. oktober 2016 – KL: 18.00 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Hege Anita Austad
Marius Tingstad
Stian Bjørkli
Ann Sissel Vehus
Forfall:
Liv Inger Hynne
Steinar Bergsmo
SAK 17 – 22 2016/2017
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 17 16/17 Godkjenning av saklista.
 Sakliste godkjent.
SAK 18 16/17 Godkjenning av møtereferat av 15.7.16.
 Referatet godkjent med justert vedtak i sak 15, se vedtaksaker sak 20.












SAK 19 16/17 Referatsaker.
NTIK: Mail av 16.8.16, slik vil vi ha ungdomsidretten i Nord-Trøndelag! Vil
ditt/deres idrettslag være med på dette? viderersendt til klubbene.
NTIK: Mail av 17.8.16, folkehelsekonferansen 7. oktober 2016
Verdal Kommune: Mail av 19.8.16, oversikt over utleie Ørahallen
NTIK: Mail av 19.8.16, Aktivitetslederkurs barneidrett
NTIK: Mail av 23.8.16, kjenner ditt idrettslag de mest aktuelle mulighetene til å
drifte og utvikle aktiviteten i ungdomsidretten?
10 på topp komiteen: Referat fra komiteemøte 30.8.16
NTIK: Mail av 31.8.16, protokoll fra NTIK styremøte nr. 2/16-18
NTIK: Mail av 31.8.16, lokale aktivitetsmidler 2016. NTIK bekrefter mottak av forslag
til fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2016 på nett. Forslaget er godkjent av oss og
videresendt NIF for utbetaling til lagene i dag.
NTIK: Mail av 22.9.16, vedr. oppløsning / nedlegging av Verdal Rugbyklubb –
oppdatering i idrettens medlemsregister SA.
NTIK: Mail av 23.9.16, nyhetsbrev nr. 3 2016
NTIK: Mail av 28.9.16, høring på datoer/steder for geografiske fordelte sonemøter
med Idrettskretsstyret og idrettslagene i Nord-Trøndelag
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SAK 20 16/17 Vedtaksaker
1: Idrettens innspill til kommunebudsjettet for 2017.
- Redusert eller gratis halleie for barn og unge i Verdalshallen, Ørahallen og
svømmebasenget - søknad med begrunnelse sendes Kommunen.
Vedtak: Idrettsrådet trekker søknaden da dette må utredes bedre i samråd med
alle klubbene, vil også få konsekvenser for øvrige klubber/ kommunale anlegg.
2: Verdal OK, sjekkliste anlegg:
- Verdal OK er blitt tildelt NM-arrangement i 2019 og søker om spillemidler for nytt
kart over Forbregd Lein og Garnes til arrangemangene,
Kartene er av regional betydning for større nasjonale arrangemang så som NMarrangement i 2019.
Vedtak: Idrettsrådet krysser av i begge sjekklistene.
I henhold til Idrettens anleggsplan for Verdal så vil spillemiddelsøknad/er til
nasjonale arrangemang bli prioritert opp av Idrettsrådet.
3: Økonomi- og fullmaktsreglement for Verdal Idrettsråd:
- I samråd med Idrettskretsen har Idrettsrådet utarbeidet økonomi- og
fullmaktsreglement. Reglementet bygger på regnskaps- og revisjonsbestemmelser
for alle organisasjonsledd tilsluttet NIF.
Vedtak: Økonomi- og fullmaktsreglementet gjøres gjeldende for Verdal Idrettsråd
fra 17.10.2016.
4: Verdal Kommune - retningslinjer for forskutering av spillemidler
- Verdal kommune har utarbeidt retningslinjer for forskutering av spillemidler som
legges fram for politisk behandling.
Idrettsrådet har vært høringsinstans.
Vedtak: Idrettsrådet er positivt til at det nå kommer retningslinjer for kommunalt
lån som forskudd på spillemidler, men er kritisk til punkt 3 og 7 i retningslinjene,
noe som framkommer i Idrettsrådets høringsutalelse.
For øvrig så slutter Idrettsrådet seg til det framlagte forslaget
Idrettsrådet er forundret over at høringsutalelsen til Idrettsrådet ikke er framlagt i
saksframlegget mens det vises til et notat til høring fra Verdal Idrettsrådet.
Idrettsrådet oversender hele høringssvaret fra Idrettsrådet til partiene.
5: Verdal Kommune – Friidrettsanlegg
- Verdal kommune legger fram for politisk behandling utbygging av ny friidrettsbane
ved Verdal videregående skole
Vedtak: Idrettsrådet ser fram til utbygging av nytt friidrettsanlegget.
Støtter også utkast til revidert driftsavtale mellom Verdal Kommune og Verdal
videregående skole og utkast til driftsavtale mellom Verdal Kommune og Verdal
Friidrettsklubb.
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SAK 21 16/17 Orienteringer fra alle.
Paul:
Orientert om følgende siden siste Styremøte:
- Friidrettsanlegg: 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.
- Verdal Kommune: Idrettsrådet deltok på møte 18.8.16, ang gjennomgang av utleie
av Øra og Verdalshallen til lag og foreninger
- Møte med klubber med friidrett: Idrettsrådet innkalte klubber med friidrett på
programmet til et orienteringsmøte 29.9.16 ang status/framdrift på framtidig
friidrettsanleg ved Verdal Vidregående skole. (se referat)
- LAM: Oppsettet over fordeling av aktivitestsmidler (LAM) er godkjent, Verdal tildelt kr
962,831 for 2016 utbetalt til klubbene fra NIF.
- Sentralidrettsanlegget: Møte i Styringsgruppa aviklet 5.10. der det ble
orientering om driftsavtalen, regnskap for 2015 og behov frammover.
Garderobesituasjonen er prekær, kortsiktige og langsiktige løsninger ble diskutert.
Neste møte i styringsgruppa blir 30. november
- Ildsjelsprisen 2016: Idrettsrådet oppfordret per mail 5.10 klubbene til og melde inn
kandidat/er til Idretsrådets Ildsjelspris 2016 med frist 25. november.
Forslag til kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, idrettslag eller Verdal
Idrettsråd. Styret foretar tildeling på Styremøte 5. desember
Prisutdeling blir som i fjor på kommunens utdeling lørdag 17. desember.
- Invitasjon: Idrettsrådet motatt invitasjon fra Verdal og Omeng Rideklubb som feirer
30 års jubileum 28.10.
- NTIK – sonemøter: Idrettskretsstyret inviterer idretten i sone Innherred til dialogmøte
mandag 21.11 i Trønderhallen, Idrettsrådet vil delta.
Ann Sissel:
- 10 på TOPP:
Stor aktiviter med ny rekord i år 21096 besøk, mest besøkte topp er Høgkammen
Med 4540 besøk, merker oss 735 besøk på Hitre Seterfjellet ikke verst.
Komiteen jobber med oversikt over premiering som vil foregå søndag 20. november.
Neste års topper klare, jobber også med skilting osv.
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Stian:
- Idrettsrådets hjemmeside.
Avtalt møte med Roy Aasheim om opplæring på inlegging og drift av Idrettsrådets
hjemmeside.
Marius:
- Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget
Neste møte i Styringsgruppa 30.11.16

-

SAK 22 16/17 Arbeid frammover:
Medlemsmøte 3. november: Gjennomgang av invitasjon, opplegg osv. utsendes til
klubbene samt andre aktuelle.
Klubbesøk: Idrettsrådet starter opp med klubbesøk med mål om og besøke alle 31
medlemsklubbene
NTIK: Idrettskretsen arrangerer sonemøte 21.11 i Trønderhallen
Sentralidrettsanlegget: Neste møte 30.11
Årshjul: Mange faste arbeidsoppgaver i gjennom et valgår – behov for og utarbeide
årshjul for Idrettsrådet – forslag framlegges på Styremøte 5 desember.
Spillemidler: Prioritering av spillemidler i lag med Verdal Kommune 5.
desember

Neste Styremøte:
- Stiklestad Nasjonale Kultursenter
- Mandag 5. desember KL:18.00 – 20.00

Ref: Paul.
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