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

Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Mandag 5. desember 2016 – KL: 18.00 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Liv Inger Hynne
Steinar Bergsmo
Marius Tingstad
Ann Sissel Vehus
Frode Strand, Verdal Kommune
Forfall:
Hege Anita Austad
Stian Bjørkli
SAK 23 – 28 2016/2017
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 23 16/17 Godkjenning av saklista.
 Sakliste godkjent.
SAK 24 16/17 Godkjenning av møtereferat av 17.10.16.
 Referatet godkjent
SAK 25 16/17 Referatsaker.
 NTIK: Brev av 18.10.16, ang oppløsning (nedlegging) av Verdal Rugbyklubb,
klubben nedlagt fra 18.10.16
 NTIK: Mail av 21.10.16, protokoll fra Styremøte i NTIK 13.10
 Verdal Kommune: Mail av 26.10.16, barnefattigdomsmidler 2017 - mulighet til å
søke – videresendt til klubbene.
 Verdal Friidrettsklubb: Mail av 26.10.16, til kommunestyret, friidrett ved Verdal
Videregående er mulig.
 Verdal Kommune: Referat fra møte i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget
5.10.16
 Verdal Kommune: Mail av 17.11.16, Invitasjon til markering av Trøndelags første
trafikksikre kommune 25.11.16
 NIF: Mail av 22.11.16, nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - frist 2.
desember
 Verdal Kommune: Mail av 24.11.16, status rapport turskiltprosjektet 2016
 Stiklestad IL: Mail av 29.11.16, kopi av søknad til Verdal kommunen om forskuterin
av Spillemidler til utbygging i Blommen Skisenter
Referatsakene tatt til etterretning
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SAK 26 16/17 Vedtaksaker
 Verdal Idrettssråds Ildsjelspris 2016:
Idrettsrådet har mottatt forslag på flere kandidater.
Utdeling lørdag 17. desember under kommunens arrangemang på Stiklestad
Nasjonale Kulturhus.
Vedtak: Idrettens Ildsjelspris 2016 tildeles Nils Reidar Olsen Verdal Badmintonklubb
 Årsmøte 2017, Verdal Idrettsråd:
Årsmøte mandag 13. mars 2017 – revidering av regnskap når dette er klart
ans Hege – utarbeide budsjett til neste Styremøte,ans Hege og Paul - valgkomiteen i
arbeid, ans Paul - skrive årsberetning som framlegges på neste Styremøte, ans Paul
og Liv - innkalling til klubber, gjester osv innenfor frister.
Vedtak: Årsmøte avvikles mandag 13.mars 2017 – Sted: Medlemsklubb forsepørres
som vertskap.
 Prioritering, spillemiddelsøknader 2016/17:
Frode Strand, Verdal Kommune framla forslag til prioriterin av nye
spillemiddelsøknader (ordinære og nærmiljøanlegg) for 2017.
Etter gjeldende retningslinjer så rykker gjenstående søknader opp og det blir
prioritering blant di nye søknader som legges under gjenstående på lista.
Det er nå 39 ordinære søknader og 5 for nærmiljøanlegg.
Vedtak: Verdal Idrettsråd slutter seg til framlagt prioritering
 Friidrettsanlegg:
Etter politisk behandling er friidrettsanlegget utsatt i påvente av
politisk behandling av tenkt ”Helsehus”, muligens på tomta ved Verdal Videregående.
Vedtak: Idrettsrådet mene at dersom området blir brukt til ”helsehus” vil friidrett stå
helt uten treningsanlegg. Idrettsrådet vil oppfordrer Kommunen til og i tilfelle finne
annet egnet område for anlegg til friidrett.
 Verdal Kommune - retningslinjer for forskutering av spillemidler
Verdal kommune har utarbeidt retningslinjer for forskutering av spillemidler til
Idretten. Retningslinjene vedtatt i Kommunestyre 1.11.2016
Vedtak: Idrettsrådet tar retningslinjene til orientering.
SAK 27 16/17 Orienteringer fra alle.
Paul:
Orientert om følgende siden siste Styremøte:
- Idrettsrådet mottok brev fra NITK 18.10.16 om at Verdal Rugbyklubb nå er nedlagt
fra 18.10.16
- Idrettsrådet mottok invitasjon til Verdal og Omeng Rideklubb, 30 års jubileum
28.oktober. Idrettsrådet fikk dessverre ikke til og stille, men blomster ble oversendt
jubilanten.
- Verdal Kommune, budsjett 2017 samt Økonomiplan 2017-2020:
Søknaden fra Idrettsrådet om økning av det kommunale driftstilskuddet til aktuelle
klubber fra kr 200.000 til 400.000 er foreslått økt med 100.000 i 2017 og ytterlig
100.000 i 2018 og at nytt Friidrettsanlegg ligger inne i økonomiplanen for 2017.
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- Idrettsrådert invitert av Vuku IL til anleggsmøte i Vuku 16.11.16, Paul stilte
- NTIK aviklet dialogmøte med idretten i Trønderhallen 21.november, Paul og Ann
Sissel deltok fra Idrettsrådet.
- Idrettsrådet har deltatt aktivt i prosjekt Trafikksikker kommune. Verdal Kommune
er nå godkjent som Trøndelas første trafikksikker kommunen, markering av dette ble
foretatt 25.november, Paul deltok.
- Idrettsrådet mottok invitasjon til Verdal IL`s 100 års jubileum 25.november. Paul
repsenterte Idrettsrådet, blomster, vimpel og en pengegave fra Idrettsrådet
- Klubbene i Verdal tildeles over 1mill i vare og tjenestemoms for 2016 fra Lotteri- og
stiftelsestilsynet – 22 av 31 klubber i Verdal Idrettsråd tildelt, gode penger for
idretten.
Liv:
- Medlemsmøte avviklet 3. november med godt oppmøte – det var innlegg om
Trafikksikker kommune, Verdal Motorsportsenter og Utstyrsbua.
- Planlegger nytt medlemsmøte til våren 2017
Ann Sissel:
Kjentmannsmerket, status
- Salget av Kjentmannsmerkemateriell for 2015 kom på 2016-regnskapet.
Ann Sissel prøver å få inn salget for 2016 på årets regnskap.
Det var kjøpt inn ti turkasser i 2015 som er plassert ut i år. Vi har søkt om tilskudd til
helsefremmende og forebyggende arbeid i NT. Sluttrapport under utarbeiding. Vi har
fått tilsagn om 20 000 kr, som bør komme inn på 2016-regnskapet.
Vi jobber med å få ferdig 9 og 10-års tallerkene for Kjentmannsmerket i år.
Vi må se nøyere på ajourføring av Kjentmannsmerket og etterfylling av materiell.
Kjentmannsmerket i Verdal er 50 år i 2022. Ønsker vi å markere det? Og på hvilken
måte?
Ti på Topp, status
Den siste tiden er brukt til oppsummering og evaluering.
Premieutdeling 20.11.2016; 200 frammøtte. 456 har greidd kravet til kruset.
21096 navn er skrevet opp i bøkene i løpet av sesongen; 10.5. - 16.10.2016.
Avisreportasjene er ferdig for i år i Innherred. 10 fra Ti på Topp og 10 fra
Kjentmannsmerket. Ønske om fortsettelse i 2017.
Mye nytt i år; hjemmeside, App, daglig leder på kontoret på Steinkjer, samarbeid med
skolene, avisomtalene og turskiltprosjektet. MYE ARBEID!
Det ligger et potensiale i samarbeidet med skolene.
Vi er i gang med å planlegge neste år; tidspunkt, turmål, samarbeid med grunneiere,
toppsponsorer mm.
Turskiltprosjektet
Vi søkte Fylkeskommunen i mars. Har fått tilsagn på 88 200 kr. Har fått utbetalt
halvparten 44.000 i år. To turmål er klare; Kvernsjøhøgda og Skogrøveren. Skilt er
klare til å sette ut til våren på 6 turmål; Grønningen, Kråksjøen, Karl Johans vei,
Tørrgranvola, Guddingsskallen og Høgkammen. Statusrapport er levert i november.
Vi har endelig (uke 48) fått svar fra nasjonalparkstyret på søknaden om å merke til
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Hitre Seterfjellet. Positiv, men en del merknader. Vi får se nøyere på det i januar.
Sluttrapporten for turskiltprosjektet skal leveres i løpet av november 2017.

-

-

-

Marius:
Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget
Møte i styringsgruppa til Sentralidrettsanlegget. 30.11.2016
To hovedsaker 1. Garderobeanlegg 2. Oppstart av utarbeidelse anleggsplan for
sentralidrettsanlegget.
Garderobeanlegget på anlegget er for dårlig, men på grunn av økonomien i Verdal
kommune blir det her satset på en midlertidig løsning. Prisoverslag kommer på neste
møte.
Med tanke på anleggsplanen, har det kommet flere alternativer til oppgradering og
forbedring av anlegget.
Jobben videre vil bli å se på mulighetene, kostnader og ønsker, for å komme med en
langsiktig plan. Verdal IL har nå forlenget driftskontrakten med Verdal kommune i ett
år, frem til kontrakten kommer ut på anbud.
Nytt møte Mandag 9. Januar.

Frode – diverse info fra Verdal Kommune:
- Jobber med å tilrettelegge for å utvikle mulighetene for sentrumsnært friluftsliv,
søknad inne hos fylkeskommune ang prosjektet «fra perrong til perrong». Verdal
kommune går inn med midler til universell utforming av Bjarnebukta for utsetting av
kano og kajakk.
- Sørsamisk prosjekt «100 års markering i 2017». Skilting og informasjonsplakater fra
Sul og opp til Brenntjønna (Samisk boplass).
- Planlegging av Karoliner markering i 2018, her vil det være muligheter for
frivilligheten å bidra og delta. Mer informasjon senere.
- Spillemidler; stor økning på antall søknader, for 2016/ 2017 har vi hele 39 søknader
til ordinære anlegg med en samlet søknadssum på spillemidler kr 50 165 973. 5
nærmiljøanlegg søknader med maksimal søknadssum (300 000kr) totalt kr
1 500 000.
- For tiden mye fokus og arbeid med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og
godkjenning av spillemiddelsøknader .
- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Verdal er godt i gang, nærmer seg
siste fase med høring. Dette vil danne grunnlag for å utarbeide ny temaplan Anlegg
for leik, idrett, aktivitet og friluftsliv.
- Gjennomført kartlegging av universell utforming for sentrumsnært friluftsliv.
Kartleggingen ligger i kartbasen til Norges kart og er synlig for alle ved å trykke på
«knappen» elektrisk rullestol –ruter med bilder og informasjon.
- Skiltplan for Jämtlandsvegen er i sluttfasen og inne til statens vegvesen for bestilling.
- Startet planlegging og prosjektering av uteområde ved Vuku oppvekstsenter.
- Vinne aktivitetspark sluttfase med prosjektering, ferdigstilles i 2017.
- Ny driftsavtale for sentralidrettsanlegget. Anbudsbeskrivelse kommer ut på Doffin i
løpet av våren.
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SAK 28 16/17 Arbeid frammover:
- Repsentere på NTIK, Ledermøte 6.12
- Utdelig av Idrettens Ildsjelspris lørdag 17.12.16
- Møte i styreingsgruppa for sentralidrettsanlegget 9.1.17
- Fellesmøte med Levanger Idrettsråd i løpet av januar 2017 for og se på
Muligheten for felles Anleggsplan over anlegg av regional betydning i sonen.
- Utarbeide årshjul for Idrettsrådet
- Årsmøtearbeid
- Medlemsmøte, våren 2017
- Pluss mere

Neste Styremøte:
- Tindved
- Mandag 6. februar KL:18.00 – 21.00

Ref: Paul.
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