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

Tindved
Mandag 29. mai 2017 – KL: 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Hege Anita Austad
Johannes Rosvold
Frode Strand, Verdal Kommune
Forfall:
Ann Sissel Vehus
Roy Aasheim
SAK 7 – 12 2017/2018
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 7 17/18 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 8 17/18 Godkjenning av møtereferat av 25.4.2017:
 Referatet godkjent










SAK 9 17/18 Referatsaker:
Verdal Idrettsråd: Høringsinnspill – skolestruktu og skolekretsgrenser sendt
25.4.17 til Verdal Kommune - konsekvenser for idretten ved eventuell
skolenedleggelser.
Vuku IL, Mail av 27.4.17, referat fra Årsmøte i Vuku IL 20.3.17
NTIK: Mail av 10.5.17, invitasjon til informasjons- og dialogmøter 8.6.17 angående
utredningen av den framtidige regionale organiseringen av idretten i Nord- og SørTrøndelag.
NTIK: Mail av 10.5.17, innkalling til møte i Lederrådet 13.6.17
NTIK: Mail av 11.5.17, protokoll for NTIK styremøte nr. 8/16-18 av 9.5.17
NTIK: Mail av 11.5.17, Norges idrettsforbund lanserer nettsiden ungdomsløftet. no –
www.ungdomsløftet.no
Verdal Kommune: Mail av 11.5.17, søknadsskjema for leie av Verdalshallen og
Ørahallen sesongen 2017/2018 sendt aktuelle klubber.
Stiklestad Golfklubb: Mail av 15.5.17, 2 stk sjekkskjema anlegg som vurderes å bygge
og som det ønskes eventuelt å søke spillemidler på.
Verdal Kommune: Mail av 29.5.17, utbetaling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg
2017
Referatsakene tatt til etterretning
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SAK 10 17/18 Diskusjonssaker:
 Masterplan for Verdal vidregående:
Verdal vidregående og eiendomsavdelinga i Fylkeskommunen har utarbeidt et forslag til
framtidig plan for utvikling av vidregående og i den forbindelse er det forslag på
etablering
av idrettshall (5 er fotballhall) ved Verdal videregående skole.
Kommunen og Idrettsrådet er invitert til møte med Fylke 30.5 angående at di ønsker å
etablere en felles forståelse mellom kommunen og fylkeskommunen, for hvilken type
hall
med hvilket innhold som er riktig å bygge ved skolen.
I Idrettens anleggsplan for Verdal er det ikke behov for flere fotballhaller, mens behovet
er
en basishall og klatrehall, noe som Idrettsrådet vil fremme på møte den 30.5.17
 Turskiltprosjektet Hitra Sæterfjellet:
Turskiltprosjektet nærmer seg sluttrapport som er i august for og få ut siste del av
tilskuddet på kr 44 100.
Undersøker om hva som gjenstår og kjøpe inn, kopi av alle bilagene til sluttrapporten
osv.
Ann Sissel og Frode utarbeider sluttrapporten etter ferien.
 Friidrettsanlegg:
Viser til referat fra siste møte i arbeidsgruppa 28.4.17
Verdal Friidrettsklubb sendt brev til kommunen, følger opp mot kommunen.
 Øras dager august 17
Idrettsrådet har bestilt stand - utarbeide rullopp og matriell for og ha i standen – invitere
idretten/kommunen til og delta i lag med oss på standen.
Planlegger åpning av nyrevidert Kjentmannsmerker og salg av konvolutte også salg av
10 på topp
Idrettsrådet sammarbeider med Øras dager slik at Idretten blir godt repsentert i år.
NMK Verdal/Levanger, Stiklestad Golfklubb, Verdal Kampsportklubb, Verdal
Klatreklubb, Verdal Turnforening, Vinne Skilag deltar med oppvising og presenterer sin
idrett i tillegg blir det aktiviteter i Verdalselva der Verdal Dykkeklubb og Verdal
Sportsdykkeklubb vil delta.
 Møte Ti på Topp tilrettelagt:
Verdal Kommune har innkaldt Idrettsrådet til møte 7.juni angående muligheter for og
tilrettelegge for funksjonshemmede i Verdal neste år.
Paul, Ann Sissel møter fra Idrettsrådet
SAK 11 17/18 Orienteringer fra alle:
Paul orienterte om:
- Melding mottatt fra Kommun at det kommunale driftstilskudd for 2017 til
Idrettsanlegg på kr 300 000 vil bli overført til Idrettsrådet som så utbetaler til berørte
klubbene i løpet av medio juni.
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- Idrettsregistreringa for 2016 som avviklet i april månede 17 viser per dato en økning i
medlemstallet 7941 i 2016 mot 7651 i 2015. Aktivitetsregistreringa viser også en økning
7969 i 2016 mot 7583 i 2015
- Ikke avviklet flere møter siden siste Styremøte ang felles Anleggsplan i sone
Innherred
- Idrettsrådet avviklet Medlemsmøte 27.4.17 med bra deltakelse, innlegg om
Ungdomsplaketen, Trafikksikker kommune, Kjentmannsmerkene, 10 på topp,
tilskuddsportalen og diverse orienteringer fra Idrettsrådet.
- Søknad sendt Fylkeskommunen om midler til oppgradering av kjentmannsmerkene,
tilsagn på kr 10.000. Sluttrapport sendes Fylkeskommunen innen 30. juni 2018
- Orienterte om NTIK, brev til Fylkeskommunen ang fordelig av spillemidler 2017

-

-

Frode orienterte om:
Temakveld spillemidler som Verdal og Levanger kommune arrangerte
på Levanger 10 mai – god deltakelse og vellykket møte.
Mottatt 2 stk sjekkskjemaene fra Stiklestad Golfklubb, planlegges rekruteringstiltak
for svingtrening og treningsfelt for nærspill.
Ikke mottatt søknad om mellomfinansiering av maskingarasjen fra Stiklestad IL ennå,
vil bli behandlet når den foreligger.
Status/framdrift Trafikksikker kommune, møte i Trafikksikkerhetsutvalget 30.5,
kommer tilbake på mulige tiltak mot idretten etter møte.
Status/framdrift sentrumsnært friluftsliv – snart bestilling av skilt og merking som så vil
bli oppsatt – planlegger offisiviell åpning ca medio august
Jobben med oppgradering av Ckateparken godt i gang, monterer lys, sittegrupper, bu
for redskap og etter hvert noen lekeapperat.
Skateskole blir arrangert 28. juni med Henning Braaten, 4 ganger norgesmester som
instruktør.
Masterplan jobbing for sentralidrettsanlegget er under oppfølging, Nordconsult og
kommunen befaring i løpet av juni med landskapsarkitekt.

Ann Sissel – innmeldt per mail:
- Ang Hitre Seterfjellet så er de siste skiltene klar for utsetting så fort snøen forsvinner.
De ulike ansvarlige for merkingen til de ulike turmålene i Turskiltprosjektet gjør ferdig
merkingen når snøen smelter.
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerket onsdag 7. juni. – Åpning av årets 10 på topp var
10. mai på Ramsåsen. 106 navn i boka første dagen! God stemning med bl.a.
kaffekoking på Ramsåsvollen.
6 av 10 Ti på Topp-reportasjer "Legg turen til" er presentert så langt. God dialog med
avisa Innherred.
Marius orienterte om:
- Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget jobber videre med og utarbeide en masterplan
for Sentralidrettsanlegget.
SAK 12 17/18 Arbeid frammover:
- Møte i Fylkeskommunen 30.5.17 ang Idrettshall Verdal videregående skole
- Kommunen inviterer til møte ang. ti på topp tilrettelagt Verdal 7.6.17
- NTIK innkaller til informasjons- og dialogmøter 8.6.17 på Kulturhuset angående
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utredningen av den framtidige regionale organiseringen av idretten i Nord- og SørTrøndelag.
- NTIK innkaller til møte i Lederrådet 13.6.17
- Møte i arbeidsgruppa for felles Anleggsplan i sonen ?
- Utarbeide årshjul for Idrettsrådet – høsten 2017.
Neste møter: Styremøte Mandag 14. august KL:18.00 – 21.00 –

ref. Paul
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