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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 25. april 2017 – KL: 18.00 – 20.30 
 

Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Hege Anita Austad  
Johannes Rosvold 
Frode Strand, Verdal Kommune 
 
Forfall:  
Ann Sissel Vehus 
Roy Aasheim 
 
Leder ønsket velkommen til første Styremøte i nytt arbeidsår etter Årsmøte i mars – 
deltakerne presenterte så seg. 
 
SAK 1 – 6   2017/2018 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 

SAK 1  17/18 Godkjenning av saklista: 
 Sakliste godkjent.  

 

SAK 2  17/18 Godkjenning av møtereferat av 2.3.2017: 
 Referatet godkjent 

 

SAK 3  17/18 Referatsaker: 
 NIF: Mail av 6.3.17, lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2017 
 Verdal Helsesportslag: Mail av 7.3.17, nytt styre i Verdal Helsesportlag 
 Kjentmannsmerket/10 på Topp: Referat fra komiteemøte 7.2.17 
 NTFK: Mail av 9.3.17, høring om kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
 Verdal – mulige innspill fra Idrettsrådet. 
 Verdal Friidrettsklubb: Mail av 30.3.17, friidrettsanlegg i Verdal kommune og 
 ivaretaking av barn og unges interesser 
 NTFK: Mail av 31.3.17, melding til søkere på tilskuddsordningen "Tilskudd til 
 helsefremmende og forebyggende arbeid i Nord-Trøndelag 2017"   
 NTIK: Mail av 4.4.17, samordnt søknad og rapportering fra idrettslagene 
 (Idrettsregistreringen) i 2017 informasjon om tidsplan 
 NTIK: Mail av 6.4.17, protokoll fra styremøte NTIK nr. 7 av 28.3.2017 
 Stiklestad IL: Mail av 6.4.17, Søknad sendt Verdal Kommune om mellomfinansiering 
 av maskingarasjen. 
 Kjentmannsmerket/10 på Topp: Referat fra komiteemøte 5.4.17 
 Verdal Kommune: Mail av 19.4.17, referat fra møte i ressursgruppa 6. april –  
 trafikksikker Kommune. 
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 Verdal Kommune: Mail av 25.4.17, innkalling til møte 6.6.17 ang. ti på topp 
 tilrettelagt Verdal 
 Verdal Idrettsråd: Mail sendt Verdal Kommune 25.4.17, høringsinnspill – 
 skolestruktur og skolekretsgrenser med høringsfrist 26.4.2017 

 
Referatsakene tatt til etterretning 
 
SAK 4  17/18 Vedtaksaker: 

 Brønnøysundregistret, innsending av nytt Styre og signaturrett. 
 Vedtak: 
 Oversikt over nytt styre og vedlagt dokumenter er oversendt Brønnøysundregistrert. 
 Signaturrett: Leder Paul Elvebø og kasserer Hege Anita Austad 

 

 Disposisjonsrett på Idrettsrådets bankkontoer.  
Vedtak: 
Idrettsrådets kontoer: Kasserer Hege Anita Austad og Leder Paul Elvebø 
 

 Idrettsrådets medlem i styreingsgruppa for Sentralidrettsanlegget. 
 Vedtak: 
 Marius Tingstad, Idrettsrådets repsentant i styringsgruppa  

 

 Medlem i arbeidsgruppa for nytt Friidrettsanlegg 
 Vedtak: 
 Paul Elvebø, Idrettsrådets repsentant i arbeidsgruppa. 

 

 Fordeling av ansvar i handlingsplanen 2017/18 vedtatt på Årsmøte. 
 Vedtak: 
 Fordelig foretatt av arbeidsoppgaver, se handlingsplan 
 

 Møteplan for Idrettsrådet 2017/18. 
 Vedtak: 

 Mandager - 29.mai - 14.august – 16.oktober – 4.desember – 5.februar  – 5.mars 
og 18. mars Årsmøte. 
 

 Høringsinnspill - skolestruktur og skolekretsgrenser med høringsfrist 26.4.2017 
Vedtak:  
Verdal Idrettsråd oversender Verdal Kommune høringsinnspill på idrettens konsekvens 
ved eventuell skolenedleggelser på vegne av berørte idrettslag. 
 

 Øras dager 2017 – Verdal Idrettsrådet delta med stand. 
 Vedtak: 

Verdal Idrettsrådet deltar på årets Øras dager med en stand, det utarbeides 
reklamematriell osv.  
Leie av telt 6x3m og utarbeidelse av matriell innenfor en kostnad på 7000 som belastes 
regnskapet. 
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SAK 5  17/18 Orienteringer fra alle: 
Paul: 
- Oppsummering av Årsmøte 2017 – meget godt oppmøte. 
- Kommunalt driftstilskudd til Idrettsanlegg 2017, økt til 300.000 – utbetaling til berørte 
 klubber når idrettsrådet får pengene overført fra kommunen.. 
- Felles Anleggsplan for større anlegg i sone Innherred (Verdal/Levanger)– planlagt 
 møte utsatt, ny dato ikke fastsatt ennå   
- Refererte fra møte i ressursgruppa –trafikksikker kommune 6.4, (se referat) 
- Invitasjon til Medlemsmøte 27.4.17 utsendt til klubbene, foredragsholdere på plass. 
- Orienterte om Vuku IL anleggsutviklingsplaner med kunstgressbane osv. 
- Orienterte om framdrift for anleggsutbygginga hos Stiklestad IL – klubben har søkt 

kommunen om forskutering av spillemidler til maskingarasjen, noe som etter 
Idrettsrådets mening ligger innenfor di nye statuttene. 

- Kommunen har innkalt arbeidsgruppa for og se på mulige løysninger for 
 Friidrettsanlegg. 
- Kåring av Verdals beste friluftsområde er nå foretatt og det ble Markaområdet og  
 Tjelderdalen i Leksdal som gikk av med en ganske klar seier 
- Golfbanen til Stiklestad Golfklubb på Trones er kåret til landets fineste/beste golfbane 
 i 2016 – Idrettsrådet gratulerer. 
 
Frode: 
- Orienterte om Innkomne registreringsskjemaer for nye spillemidllsøknader per 1. 
 april. 
- Orienterte om Spillemiddelseminar på Moan, Levanger 10 mai. 
- Orienterte om Trafikksikker kommune – Idrettsrådets rolle – framdrift – matriell osv. 
- Orienterte om Sykkelstiprosjektet – framdrift osv 
 
Hege: Økonomisk oversikt opp mot budjett for 2017 per dato gjennomgodt. 
 
SAK 6  17/18 Arbeid frammover: 
- Medlemsmøte med klubbene 27.4 
- Møte i arbeidsgruppa for friidrettsanlegg 28.4 
- Kommunen arrangere årlige spillemiddelmøte 10.5 
- Verdal Idrettsråd, Styremøte 29.5 
-  Kommunen inviterer til møte ang. ti på topp tilrettelagt Verdal 6.6  
- Møte i arbeidsgruppa for felles Anleggsplan i sonen – ikke fastsatt. 
- Utarbeide årshjul for Idrettsrådet 
 
 
 
Neste møter: Styremøte Mandag 29. mai  KL:18.00 – 21.00  
 

Ref: Paul.   


