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

Tindved
Mandag 16. oktober 2017 – KL: 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Hege Anita Austad
Ann Sissel Vehus
Frode Strand, Verdal Kommune
Bjørn Iversen, Ordfører (18.00 – 19.30)
Trine Reitan, Leder komitee Mennesker og livskvalitet (18.00 – 19.30)
Forfall:
Roy Aasheim
Johannes Rosvold









18.00 – 19.30:
Leder ønsket velkommen til det årlige møte mellom Idrettsrådet, Ordfører og Leder for
komitee Mennesker og Livskvalitet jamfør sammarbeidsavtalen.
Innledning: Leder fremmhevde det gode sammarbeidet mellom kulturkontoret,
kommunen og Idrettsrådet, orienterte videre om den positiv medlemsøkning, noe som
også vises på landsplan der spesielt jentesiden øker noe som er gledelig.
Flere og flere klubber bruker Idrettsrådet aktivt mot kommunen for og fremme sine saker.
Folkehelsetiltak:Idrettsrådet jobber aktivt i sammarbeid med kommunen med
folkehelsetiltak så som, Ti på Topp, Kjentmannsmerkene (40 poster), poster tilrettelagt og
ellers støtter kommunen sine folkehelsetiltak, turstier osv.
Hva Idrettsrådet jobber med/deltar på: Høringsinstans for kommunen, rammevilkår for
klubbene, prioritering av spillemidler, fordeling av halltimer, Alle Med, Utstursbua,
Trafikksikker kommune, fordeling av midler, (Lam midler og kommunale midler), Idrettens
ildsjelspris, budsjettinnspill, høringer og mye annet.
Anleggsutvikling: Idrettsrådet i gang med og revidere Idrettens anleggsplan i Verdal til
Årsmøte i mars 2018 – orienterte om Idrettens behov frammover av nye anlegg,
Friidrettsanlegg, Basishall, Klatrehall, ny garderobe på Sentralidrettsanlegget.
Verdal Kommune: Ordfører og leder av komitee Mennesker og Livskvalitet framhevde
den gode jobben Idrettsrådet gjør som samlende organ for idretten.
Orienterte vider om at idretten må være på banen og spille inn sine anleggsbehov til
prosessen med ny Stiklestad skole.
Det planlegges og startet opp en politisk prosess med og utvikle Verdalselva til en
levende elv med mer aktivitet, promenader osv for trivsel og folkehelse, Idrettsrådet vil bli
inntrekt etter hvert.
Idrettsrådet takker for et godt møte med gode diskusjoner og meningsutvekslinger og ser
fram til fortsatt godt sammarbeid med kommunen.
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SAK 20 – 25 2017/2018
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,
NTIK
SAK 20 17/18 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent.
SAK 21 17/18 Godkjenning av møtereferat av 14.8.2017:
 Referatet godkjent














SAK 22 17/18 Referatsaker:
Ti på topp/kjentmannsmerkekomiteen: møteref av 17.08.17
NTIK: Mail av 6.9.17, protokoll fra styremøte i NTIK nr. 11/16-18 av 29.08.2017
NTIK: Mail av 7.9.17, nyhetsbrev idrettslag
NIF/Norges Gymnastikk- og Turnforbund: Mail av 7.9.17, utstyr- og
anleggskonferanse om Idrettens basishall, 3.- 4. november - Gardermoen
Vuku IL: Mail av 15.9.17, rammesøknad oppfylling fotballbane gnr/bnr 140/30,
nytt garderobe/tribunebygg og tilhørende prosjekt – kopi til Idrettsrådet
NTIK: Mail av 20.9.17, detaljregulering Trones gård - begrenset høring
Verdal Idrettsråd: høringsinnspill sendt 20.9.17 til NTIK ang detaljregulering
Trones gård – begrenset høring
Trøndelag Forsking: Mail av 28.9.17, møte 5.10.17, ang konsekvenser ved
bygging av ny fotballhall ved Verdal VGS
NTIK: Mail av 28.9.17, nyhetsbrev nr. 4 2017 Nord-Trøndelag Idrettskrets
NTIK: Mail av 2.10.17, invitasjon til Lederforum på Steinkjer 27.9.17
Verdal Kommune: Mail av 3.10.17, referatet fra work shopen - Alle med i kommunen.
Ti på topp/kjentmannsmerkekomiteen: Mail av 5.10.17, møteref av 21.09.17
Verdal Kommune: Mail av 16.10.17, innkalling til møte i resursgruppa for trakikksikker
kommune
Referatsakene tatt til etterretning

SAK 23 17/18 Diskusjon og Vedtaksaker:
 Stiftelsesdato Verdal Idrettsråd:
Etter en gjennomgang av lokalavisa Verdalingen og det Idrettskretsen har funnet ut var
det i 1967 at NIF foreslo å opprette Idrettens Kontaktutvalg (IKU) som fast ledd. Etter en
tilpasningsperiode på tre – fire år ble kontaktutvalgene lovfestet som et nytt
organisasjonsledd på Idrettstinget i november 1971.
Etter framkommene opplysninger i lokalavisa Verdalingen fra 1969/70 var Verdal tidlig
ute med å opprette kontaktutvalg. Opprettelsen må ha skjedd en gang i løpet av 2. halvår
1969, - muligens tidlig dette halvåret da Verdal var blant de første kommunene som
innførte kontaktutvalg i daværende Inntrøndelag Idrettskrets.
Nord-Trøndelag Idrettskretsen mener det nærmeste den riktige stiftelsesdatoen vi kan
komme er om det settes en dato i tidsrommet juli – desember 1969, og at Verdal
Idrettsråd selv kan sette denne.
Vedtak: Stiftelsesdato for Verdal Idrettsråd settes til 1. oktober 1969
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 Oppsummering av Øras dager 24 – 26 august.
Positiv opplevelse, viktig og markesføre Idrettsrådet på en slik arena.
Utarbeidet matriell så vi har til neste år.
God deltakelse fra idretten og gode tilbakemeldinger fra di klubbene som deltok.
Idrettsrådet positiv til og delta også neste år.
 Masterplan for Verdal vidregående:
Verdal vidregående og eiendomsavdelinga i Fylkeskommunen jobber med og utarbeide
et forslag til framtidig plan for utvikling av vidregående og i den forbindelse er det forslag
på etablering av idrettshall (fotballhall) ved Verdal videregående skole.
Trøndelag forskning og utvikling AS, gjennomfører på vegne av Fylkeskommunen en
konsekvensanalyse med møter med berørte klubber/parter – Idrettsrådet inne på møte
den 5. oktober.
 Medlemsmøter/møter:
Idrettsrådet gjennomfører et medlemsmøte med klubbene medio november, dato og
program utarbeides.
Idrettsrådet gjennomfører møte med di politiske partiene i løpet av november, dato og
program utarbeides.
 Idrettens Anleggsplan 2016 – 2020:
Idrettens anleggsplan 2016 - 2020 revidere i samarbeid med idretten til Årsmøte i mars
2018 – førsteutkastet framlegges på medlemsmøte med klubbene medio november.
 Prosjekt ALLEMED:
Idrettsrådet invitert av Verdal kommune og deltok på møte 26. september, stiller seg
positivt til og delta videre.
 Turskiltprosjektet Hitra Sæterfjellet, SMN og Fylkeskommunen:
Sluttrapport skrives for Turskiltprosjektet 2016/17 med frist 30.11.17 for og få ut siste del
av tilskuddet kr 44 100. –.Frode bistå oss med sluttrapporten i lag med Ann Sissel.
- Sluttoppgjør SMN kr 10 000, Paul i løpet av oktober
- Sluttoppgjør Fylke kr 10 000, Paul i løpet av oktober
 Verdal Sportsdykkerklubb:
Idrettsrådet bistått Verdal Sportsdykkerklubb på møte med kommunen 27. september
angående endring av treningstid i Verdal svømmehall som ble tilpasset alle parter.
 Stiklestad IL:
Idrettsrådet bistått Stiklestad IL på møte med kommunen 2. oktober angående
muligheten for ny fotballbane (kunstgress) i forbindelse med eventuelt ny skole på
Stiklestad.
 Ørahallen:
Idrettsrådet deltatt på møter ang tildeling av halltimer 2017/18 samt møter for og justere
inn klager som er innkommet samt fellesmøte med leietakerne osv.
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-

Etter flere dialogmøter begynner di fleste ”problemene” for idretten og falle på
plass, Kommunen kompleterer noe idrettsutstyr til fellesgarasjen.
Dagens utleiereglene revideres og legges fram som politisk sak.

 Tur på jul tilrettelagt 2018:
Idrettsrådet innkalt av kommunen til møte torsdag 28.september angående muligheter for
og tilrettelegge også for funksjonshemmede neste år.
Verdal Helsesportslag blir kommunens medspiller i prosjektet og forslaget til navn ble Tur
på jul.
 Idrettens Ildsjelspris 2017:
Utlysing utsendes til idretten snarest om kandidater til prisen med frist for tilbakemelding.
Utnevnelse av Ildsjelsprisvinner foretaes på Styremøte 4. desember – utdeling lørdag 16.
desember på kommunens arrangemang på Stiklestad Nasjonale Kulturhuset

-

SAK 24 17/18 Orienteringer fra alle:
Paul:
Tilskuddsportalen, kommunen arrangerte kurs for lag og foreninger med godt
oppmøte18. september
Høringsinnspill sendt NTIK 20. september ang detaljregulering Trones gård –
begrenset høring
Folkehelsekonferanse 6.oktober på Stiklestad Nasjonale Kulturhus, Paul deltok
Status felles Anleggsplan i sone Innherred, ingen framdrift
Vuku IL, status ny kunstgressbane, søker om kommunalt lånegaranti.
NIF/Norges Gymnastikk- og Turnforbund, utstyr- og anleggskonferanse om Idrettens
basishall, 3.- 4. november – Gardermoen, Paul deltar.
NTIK Innkaller til ekstraordinært Idrettskretsting 26.11.17, Verdal Idrettsråd kan stille med
6 representanter fra Styre og klubbene som må velges på medlemsmøte medio
november

Hege:
- Økonomisk oversikt per dato
- Innkreving av medlemskontigent 2017, begynt og sende ut.bankgiroer til klubbene.
Ann Sissel:
- Orienterte om status på TI på Topp 2017 som nå er avsluttet med stor deltakelse,
premieutdeling i november.
- Orienterte om status på oppgradering av Kjentmannsmerker 2017/18
Marius:
- Repsenterte Idrettsrådet på Anleggsbefaring med KUD 31.8.17 hos Kvernmo motor
- Sentralidrettsanlegget, ikke skjedd noe siden siste møte i Styringsgruppa for
sentralidrettsanlegget, Nordconsult jobber med og utarbeide en masterplan for
sentralidrettsanlegget
Roy innmeldt per mail:
- LAM midler 2017, utarbeidet og oversendt Idrettskretsen, godkjent der og oversendt NIF,
utbetaling til klubbene fra NIF pågår..
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SAK 25 17/18 Arbeid frammover:
- Trondheimskonferansen om anlegg og spillemidler for idrett og friluftsliv 24 – 26.
Oktober
- Verdal Kommune, møte i resursgruppa, Trafikksikker kommune 26.oktober
- NTIK, Lederforum fredag 27. oktober
- NIF/Norges Gymnastikk- og Turnforbund, utstyr- og anleggskonferanse om
Idrettens basishall, 3.- 4. november, Gardermoen
- Medlemsmøte med klubbene.
- Møte med partiene.
- Idrettskretsting, søndag 26. november
- Styremøte 4. desember
- Utdeling av Idrettens Ildsjelspris 16. desember

Neste møte: Styremøte Mandag 4. desember KL:18.00 – 21.00

ref. Paul
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