Verdal Idrettsråd

Referat fra medlemsmøte 27.4.2017
Sted: Kommunestyresalen, Verdal Kommune
Dato: TORSDAG 27. april 2017
KL:
19.00 – 21.00
Tilstede:
Snorre Hjelde
Anne Segtnan
Turi Eitrem
Solveig L. Valbekmo
Marius Tingstad
Hege Anita Austad
Bjørn Ove Bergsmo
Randi Steinsli
Ann Sissel Vehus
Paul Elvebø
Frode Strand
Siv Jørgenden
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NTIK –(under sak 1)

Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske
partier, NTIK.
Leder Paul Elvebø åpnet og ønsket velkommen til medlemsmøte.
SAKLISTE:
Sak 1: Ungdomsplakaten v/Siv Jørgensen, NTIK

Siv orienterte om bakgrunnen og arbeidet med å utvikle ungdomsplakaten
som 11 særkretser er blitt enige om at slik vil vi ha ungdomsidretten i NordTrøndelag.
Gjennomgikk så punktene i plakaten og framhevet viktigheten av at klubbene
samarbeider og legger best mulig til rette for utøverne etter det som det er blitt
enighet om mellom idrettene i følge plakaten
Verdal Idrettsrådet oppfordrer alle klubbene og kopierer opp plakaten og
henge den opp i sine lokaler, samt ta dette opp internt med sine grupper,
trenere og foreldre. (ungdomsplakaten vedlegges)
Sak 2: Trafikksikker Kommune v/Frode Strand

Frode orienterte om Verdal Kommune som trafikksikker kommune og
framhevet Idrettsrådet/idrettens rolle/påvirkningsmuligheter.
Det jobbs videre med sikte på og lage noe felles infomatrial/er som kan brukes
i idretten for og påvirke til mer trafikksikker adferd.
Sak 3: Diverse fra Idrettsrådet:

Ann Sissel orienterte om
- Kjentmannsmerket, oppgradering/utvidelse av postene til 40 stk.
- 10 på topp, Ti på Topp-poster for 2018 heftene er nå trykt, oppstart 10.mai,
ønsker innspill fra klubbene på nye topper for 2018.
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Paul orienterte om:
- NTIK planlegger et aktivitetslederkurs i Verdal for barneidrett høsten 2017
- Status aktivitet/medlemsregistrering som stengers 30. april
- Tilskuddsportalen som Verdal Kommune abonnerer på for lag og
foreninger
Portalen er en gratis mulighet/er for å søke om midler, finnes ca 1500
søkermuligheter – viste hvordan man får tilgang til portalen.
Per i dag er 8 klubber registrert – en ny klubb opprettet bruker under møte
- Kommunalt driftstilskudd til anlegg 2017, økt til 300.000, utbetales i løpet
av mai/juni til berørte klubber.
- Oppfordrer klubbene til og melde inn til Idrettsrådet behov for kurs i 2017

Leder takket for oppmøte og ønsket alle vel heim!
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