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

Tindved
Mandag 6. februar 2017 – KL: 17.30 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Liv Inger Hynne
Hege Anita Austad
Stian Bjørkli
Marius Tingstad
Ann Sissel Vehus
Frode Strand, Verdal Kommune
Ingvil Aasen, Verdal Kommune (under Sammarbeidsavtalen)
Forfall:
Steinar Bergsmo
 Møte ble innledet med en gjennomgang av sammarbeidsavtalen mellom Verdal
Kommunen og Idrettsrådet ved kultursjef Ingvild Aasen.
- En diskusjon om hvilken forventninger som kommunen og Idrettsrådet har om
sammarbeidet på di enkelte punktene i avtalen framkom.
- Møte konkluderte med at sammarbeidsavtalen fungerer tilfredstillende og at det
ikke trenges noen ny revisjon av avtalen på det nåværende tidspunkt.
SAK 29 – 34 2016/2017
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 29 16/17 Godkjenning av saklista.
 Sakliste godkjent.
SAK 30 16/17 Godkjenning av møtereferat av 5.12.16.
 Referatet godkjent
SAK 31 16/17 Referatsaker.
 NTIK: Mail av 6.12.16, protokoll fra Styremøte i NTIK 1.12.16
 Stiklestad IL: Mail av 22.12.16, kopi av mail fra Verdal kommune, avslag på søknad
om forskuttering av spillemidler til utbygging av Blommen skisenter.
 Verdal Sportsskytterlag: Mail av 30.12.16, invitasjon til 80 års feiring
 Verdal Kommune: Mail av 3.1.17, referat fra møte i styringsgruppa for
sentralidrettsanlegget 30.11.2016.
 Frivillig Verdal: Mail av 3.1.16, informasjon fra Frivillig Verdal, oppsummering fra
året som har gått.
 Verdal Kommune: Mail av 13.1.17, spillemiddelsøknader Verdal Kommune 2017,
oversendt Nord-Trøndelag Fylkeskommune
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 Verdal Kommune: Mail av 25.1.17, invitasjon til PMF- lekene 11.-12. mars i Selbu –
langrenn for mennesker med utviklingshemming, videresendt til klubbene.
 NTIK: Mail av 25.1.17, nyhetsbrev nr 1 - 2017 Nord-Trøndelag Idrettskrets
 Kjentmannsmerket/ Ti på Topp; Referat fra komiteemøte 19.1.17
 Verdal Dykkeklubb: Mail av 30.1.17, Invitasjon til Årsmøte 4.2.17
 NTIK: Mail av 1.2.17, ikke kommet i gang med elektronisk medlemsregister i
idrettslaget enda?
Referatsakene tatt til etterretning
SAK 32 16/17 Vedtaksaker
 Årsmøte 2017, Verdal Idrettsråd
- Årsmøte avvikles mandag 13. mars 2017 i Verdal Motorsenter (Inndal) med
NMK Verdal/Levanger som vertsklubb
- Utkast til årsberetning er startet, jobbes videre med.
- Utkast til regnskap mot budsjett for 2016 ble gjennomgodt.
Hege kontakter revisorene for revidering av regnskapet.
- Utkast til budsjett for 2017 ble gjennomgodt, justeres noe mer.
- Valgkomiteen er satt i arbeid - møte med valgkomiteen avviklet 10.1.2017.
- Innkalling til klubber, gjester osv er utsendt innenfor frister.
- innkomne forslag fra Styre: Retningslinjer for LAM midlene 2017 Medlemskontigent 2017 og godtgjørelse til leder.
Vedtak: Forslagene fra Styre framlegges for Årsmøte
 Fritak fra verv:
Nestleder Liv Inger som ikke er på valg i år, søker Styre om fritak fra vervet i
Idrettsrådet da tiden ikke strekker til grunnet skolegang og stort engasjemang i Vuku
IL/Vukuhallen.
Vedtak: Styret innvilger søknaden.
 Felles Anleggsplan sone Innherred
Felles møte med Levanger Idrettsråd avviklet 12.1.16 for og se på muligheten for
felles Anleggsplan for anlegg av regional betydning i sonen.
Arbeidsgruppe opprettet med 2 fra hvert Idrettsråd - Arbeidsutkast til plan utarbeidt –
møte i arbeidsgruppa i februar – Idretten involveres etter hvert.
Vedtak: Styret støtter prosessen
 Friidrettsanlegg:
Anlegget er ferdig prosjektert, men avventer videre utredning for Helsehus på
friidrettstomta. Anlegget står på vent foreløpig.
Vedtak: Idrettsrådet mene at dersom området blir brukt til ”helsehus” vil friidrett i
Verdal stå helt uten treningsanlegg.
Idrettsrådet oppfordrer Kommunen til og i tilfelle finne annet egnet område for anlegg
til friidrett.
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SAK 33 16/17 Orienteringer fra alle.
Paul:
Orientert om følgende siden siste Styremøte:
- Deltatt på NTIK, Ledermøte 6.12.16
- Trivelig og godt arrangemang ved utdelig av Idrettens Ildsjelspris lørdag 17.12.16
- Repsentert på Verdal Sportsskytterlag 80 års jubileum 26.1.17
- Utsendt Info til politiske partier 22.1.17
- Mottatt fra NIF/KUD oversik over spillemidler til idrettsanlegg 2016
- Sendt Innherred Samkommune 24.1.17, Høringsutalelse ang utvidet jaktid for
storvilt i Verdal.
- Utsendt 4.2.17 til aktuelle klubber oversikt over anleggselementene med
tilbakemeldingsfrist på eventuelle endringer for Kommunalt driftstilskudd til
Idrettsanlegg for 2017
- Deltatt på Årsmøte i Verdal Dykkeklubb 4.2.17
Liv:
- Deltatt på møte, arrangert av kommunen 19.1.17 om hvordan skal Verdal se ut i
2030 - planstrategier er under utarbeidelse,
Hege:
- Regnskapet for 2016 er satt opp met et overskudd – bilagene underskrevet av
leder og kasserer – leveres til revisorene for revidering.
- Økonomien ser er under kontroll og ser bra ut.
Marius:
Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget
- Møte avviklet i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget. 30.1.2017.
- Styreingsgruppa startet opp arbeidet med å kartlegge behov og ønsker for å
utarbeide en «anleggsplan» for sentralidrettsanlegget.
Stian:
- Har hatt opplæring på hjemmesia, legger ut referater – justert inn logoer på
klubber osv.
Ann Sissel:
Kjentmannsmerket:
- Aktiviteten på Kjentmannspostene har hatt en nedgang di siste år så nå vil
komiteen/Idrettsrådet forsøke en satsing for og øke aktiviteten på
kjentmannsmerkene som ble startet først på 1970 tallet av Idrettsrådet.
Ti på Topp, status:
- Planlegginga for årets 10 på topp som starter i mai er i rute, jobbes godt i
komiteen.
- Overskuddet for 2016 ser ut til og bli bra, fordeles mellom Bedriftsidrettskretsen og
Idrettsrådet.

Side 3

Verdal Idrettsråd
Frode:
Status spillemiddelsøknadene 2016/17 – sendt Fylkeskommunen:
- Gjennomgang av prioritert liste og prioriteringer.
- 38 søknader for ordinære idrettsanlegg og 5 nærmiljøanlegg i Verdal.
- Vi ser en økning i antall spillemiddelsøknader.
- Søknadssum totalt på spillemidler er pr.d.d kr 48 160 115.
- Totalt kostnadsramme for anleggsutvikling ca kr 150 000 000 i nær fremtid.
Gjennomgang av KUDs anleggsregister for Verdal:
- Jobber med å ajourføre anleggsregisteret.
- Særdeles viktig at klubber, lag og foreninger melder til Frode eller Verdal idrettsråd
direkte hvis anleggsenheter er nedlagt.
Temaplan trafikksikker kommune – oppfølging Idrettsrådet
- Temaplan er nå vedtatt politisk og Verdal kommunen er godkjent av Trygg Trafikk
som trafikksikker kommune.

- NÅ starter jobben for «ALLE OSS I VERDAL  » - kan vi skape gode holdninger
og en bevissthet rundt atferd i trafikken. Atferds rettede tiltak gir den største
gevinsten.
- Verdal kommune og Verdal idrettsråd ønsker at alle idrettslag og foreninger har et
særlig fokus på trafikksikkerhet i 2017. Spesielt fokus i forhold til kjøring til og fra
trening/idrettsarrangement, Trafikksikkerhet rundt egne arrangementer og
transportør av andres barn og ungdommer.
- Verdal Idrettsråd og Verdal kommune vil ha tilsendt alle planer og skriv som
beskriver klubbens og foreningens rutiner for å ivareta trafikksikkert miljø og
transport av utøvere.
Revidering av temaplan anlegg:
- I løpet av våren 2017 vil kommunen starte opp revidering av «temaplan anlegg for
leik, idrett og aktivitet Verdal kommune 2015-2018».
- Det vil bli sett på eksisterende planen i sin helhet og evaluert om formålet,
helhetsperspektivet, mål 2030, strategier 2015-2018 og prioriteringer av
spillemidler har ført oss i riktig retning angående anleggsutviklingen.
- Det vil også bli sett på om vi trenger en endring i «kursen» for å nå kommunens
målsetting innen arbeidet med folkehelse, økte sosiale forskjeller og tilrettelegging
for friluftsliv. Kommunen har i 2016 kartlagt og verdsatt friluftsområder i Verdal.
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- Det vil bli utarbeidet en prosessplan for arbeidet som viser hvordan jobben skal
gjøres og hvem som til enhver tid skal delta i arbeidet. Arbeidet ledes fra
kulturtjenesten og vil skje i nært samarbeid med relevante virksomhetsområder i
Verdal og Levanger kommune. I tillegg vil idrettsrådet være med som
samarbeidspartner i prosessen.
Vuku oppvekstsenter, rehabilitering av skolens uteområde:
- Gjennomført to befaringer og Norconsult har tegnet og presentert sitt forslag til
arbeidsgruppa som består av Bård Kotheim, Bjørn Erik Haug, Frode Strand og
Birger Røeggen (rektor). Planen er å begynne med barneskolen sitt uteområde
først, oppstart i sommer. Trinn 2 blir å rehabilitere ungdomsskolen sitt uteområde.
- Målsettingen er å få til et nærmiljøanlegg som skaper variert og mye aktivitet både
i skole- og fritid for barn og ungdom. Vi prøver også å finne aktiviteter og skape et
miljø som stimulerer begge kjønn.
Vinne aktivitetspark, ferdigstillelse av anlegget:
- Jobber nå i samarbeid med Norconsult om planlegging og utnyttelse av
restarealet. Tegninger og skisse er laget og presentert, vi er nå i en
tilbakemeldings fase og det er ventet oppstart våren 2017.
Målsettingen er at det skal legges til rette for mer aktivitet for yngre barn 3-10 år.
Ti på topp tilrettelagt:
- Møte med NTIK i løpet av våren (NTIK, Bedriftsidretten og Verdal
kommune, Kulturtjenesten)
- Hva skjer videre med tilbudet?
- Kan dette integreres i «Ti på topp»?
Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:
- Har startet opp arbeidet med å kartlegge behov og ønsker for å utarbeide en
«masterplan» for anlegget.
SAK 34 16/17 Arbeid frammover:
- Møte i arbeidsgruppa for felles Anleggsplan i sonen
- Årsmøtearbeid
- Medlemsmøte, våren 2017
- Utarbeide årshjul for Idrettsrådet
- Pluss mere

Neste møter:
- Årsmøte 13. mars kl 18.00
- Styremøte Mandag 27. mars KL:18.00 – 21.00

Ref: Paul.
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