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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Mandag 14. august 2017 – KL: 18.00 – 21.00 
 

Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Hege Anita Austad  
Johannes Rosvold 
Ann Sissel Vehus 
Frode Strand, Verdal Kommune 
 

Forfall:  
Roy Aasheim 
 

SAK 13 – 19   2017/2018 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, Klubbene, Verdal Kommunen, Politiske partier,  
NTIK 
 

SAK 13  17/18 Godkjenning av saklista: 
 Sakliste godkjent.  

 

SAK 14  17/18 Godkjenning av møtereferat av 29.5.2017: 
 Referatet godkjent 

 

SAK 15  17/18 Referatsaker: 
 Kjentmannsmerket/10 på Topp: Referat fra komiteemøte 2.5.17 
 Verdal Kommune: Mail av 1.6.17, Invitasjon til kurs i søknadsskriving ifb med 

ordningen mot barnefattigdom, videresendt til klubbene 
 NTFK: Mail av 2.6.17, Idrettshall Verdal vgs – referat fra møte 30.5.17 
 NTIK: Mail av 6.6.17, protokoll fra styremøte 30.05.17. 
 Leksdal IL: Mail av 10.6.17, referat frå samarbeidsmøte mellom skiklubbene. 
 Verdal Kommune: Mail av 12.6.17, referat fra møte Ti på topp tilrettelagt 7.6.17 
 Kjentmannsmerket/10 på Topp: Referat fra komiteemøte 8.6.17 
 NTIK: Mail av 26.6.17, nyhetsbrev nr.3 juni 17 
 Stiklestad IL: Mail av 26.6.17, kopi av brev sendt Verdal Kommune ang 

behov for framtidig fotballbane på Stiklestad 
 Verdal Kommune: Mail av 27.6.17, prosjekt Allemed i kommuner 
 Verdal Kommune: Mail av 29.6.17, anleggsbefaring med Kulturdepartementet, 

i Nord-Trøndelag 2017 – Kvernmo Motor. 
 Verdal Kommune: Mail av 9.8.17, invitasjon til Workshop 26.09.17 om barnefattigdom 

og deltagelse i fritidsaktiviteter – arrangert av Allemed i kommuner og Verdal kommune, 
videresendt til klubbene.  

 NTIK: Mail av 14.8.17, protokoll fra styremøte i NTIK 28.-30.06.17 
 NTIK: Mail av 14.8.17, Stiklestad IL - Blommen Skisenter - tilsagn om 
 programsatsingsmidler til rulleskianlegg 17 

Referatsakene tatt til etterretning 
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SAK 16  17/18 Vedtaksaker:  
Søknad om Turskiltprosjekt 2017 
Verdal Idrettsrådet som eier har vedtatt en total oppgradering av Kjentmannsmerkene og 
søker om støtte i gjennom Fylkeskommunens Turskiltprosjekt 2017 med søknadsfrist 15. 
september med en søknadsum på 158.000. 
Vedtak: 
Verdal Idrettsråd sender søknad til NTFK innen 15. september. 
 
Idrettens Anleggsplan 2016 – 2020: 
Det er nå to år siden anleggsplanen ble laget og Styret mener den trenger en 
oppdatering/justering i sammarbeid med idretten. 
Vedtak: 
Idrettens anleggsplan 2016 - 2020 revidere i samarbeid med idretten til Årsmøte mars 
2018. 
 
Medlemsmøte, oktober: 
Idretten ønsker og komme i bedre dialog med de politiske partier . 
Vedtak: 
Idrettsrådet kaller inn politiske partier og idretten til et felles møte i oktober der det 
orienteres om.aktuelle saker.  
 

 SAK 17   17/18 Diskusjonssaker: 
 Øras dager 24. – 26. august. 

- Idrettsrådet deltar med egen stand, diskuterte opplegget og fordeling av ansvar. 
- Ansvarlig på standen – Torsdag 24.8, Paul – Ferdag 25.8, Paul – Lørdag 26.8 Marius    
- Idrettsrådet sammarbeider med Øras dager slik at Idretten blir godt repsentert i år, 8 
 klubber vil delta med aktivitet.  
- Idretten invitert til og delta på standen. 
- Utarbeide rullupp og matriell for og ha i standen ” markesføring”. 
- Sette opp presentasjon fra idretten sin aktivitet, kjentmannsmerkene og Ti på topp for 
 Framvising på TV skjerm.  
- Reåpning av nyrevidert Kjentmannsmerker, salg av konvolutt. 
 

 Masterplan for Verdal vidregående: 
- Idrettsrådet deltok på møte i Fylkeskommunen 30.5.17 ang ny Idrettshall ved Verdal 

videregående skole der Fylke ønsket å etablere en felles forståelse mellom 
Idrettsrådet, kommunen og fylkeskommunen, for hvilken type hall og med hvilket 
innhold som er riktig å bygge ved skolen.  

- Idrettsrådet fremmet idrettens behov (se referat) - I følge Idrettens anleggsplanfor 
 Verdal er behovet en basishall og klatrehall. 
- Idrettsrådet har etter møtet innhentet utalelse fra berørte klubber og innspill på behov 
 fra Verdal Klatreklubb og Verdal Turnforening som er oversendt Kommunen. 
 

 Verdalshallen – Ørahallen: 
- Idrettsrådet deltatt på møter ang tildeling av halltimer for 2017/18 
- På grunn av hallkapasiteten fikk ikke alle som søkte tildelt det de søkte om, oversikta 

viser at det trenges en hall til i Verdal. 
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- Etter flere innkomne klager på leieforholdene i Ørahallen siste sesong,  ber 
Idrettsrådet om at Kommunens utleiereglemang revideres. 

 
 Turskiltprosjektet  2016/17 

- Frist for sluttrapport for Turskiltprosjektet er 30.11.2017 for og få ut siste del av 
tilskuddet kr 44 100. 

- Matriell er ferdig innkjøpt, og merking gjennomført, kopi av bilagene som trenges for 
sluttrapporten er ordnet. 

- Kommunen bistå med sluttrapporten i lag med Ann Sissel i løpet av september. 
 

 Friidrettsanlegg: 
 Verdal Friidrettsklubb følger opp mot kommunen. 

 
 Stiklestad IL: 

Klubben vurderer ny forballbane (kunstgress) når leieavtalen for Lyng  utgår i 2020, helst 
i forbindelse med eventuelt ny skole på Stiklestad. 
Idrettsrådet invitert til møte og klubben har sendt formell henvendelse til Kommunen. 
 

 Møte ”Ti på Topp tilrettelagt”: 
Idrettsrådet deltok på møte arr av Verdal Kommune  onsdag 7. juni angående muligheter 
for og tilrettelegge aktivitet også for funksjonshemmede neste år. Paul, Ann Sissel møter 
fra Idrettsrådet (se referat). Kommunen innkaller til nytt møte til høsten. 
 
SAK 18  17/18 Orienteringer fra alle: 
Paul: 

- Deltatt må møter arr av Verdal Kommune ang utleie av Verdalshallen og Ørahallen 
 til Idretten for høsten 2017 og våren 2018 - 7.6.17 - 13.6.17 og 29.6.17 
- Spillemidler 2017: Verdal Kommune ble den kommunen i Nord-Trøndelag som fikk mest 

spillemidler tildelt i 2017. 16 private og kommunale anlegg mottok Spillemidler til en verdi 
av kr 16 308 000  

- Mottatt referat fra samarbeidsmøte mellom skilagene om langrennsporten i Verdal 
- Ikke avviklet flere møter ang felles Anleggsplan i sone Innherred siden siste Styremøte  
- NTIK, informasjons- og dialogmøter 8.6.17 på Kulturhuset angående 

utredningen av den framtidige regionale organiseringen av idretten i Nord- og Sør-
Trøndelag. 
NTIK Innkaller til ekstraordinært Idrettskretsting 26.11.17, Verdal Idrettsråd kan stille med 
6 representanter fra Styre og klubbene som må velges på et medlemsmøte i forkant av 
Tinget. 

- Idrettsrådet invitert av Verdal Kommune og deltar i prosjekt ALLEMED  
 
Frode: 

- Jobber med og utarbeide en prossesplan for revidering av Temaplan anlegg for leik, 
 idrett og aktivitet. 
- Søknaden fra Stiklestad IL om mellomfinansiering av maskingarasjen utgår da klubben 
 mottok spillemidler fra NTFK til maskingarasjen i årets tildeling. 
- Bestilt skilt til prosjekt sentrumsnært friluftsliv. 
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Hege:  
- Framla økonomisk oversikt per 9.8.17, med prognose ut året. Tatt til etteretning 
- Kommunalt driftstilskudd, 300.000 til Idrettsanlegg for 2017 er utbetalt til berørte klubber. 
- Repsenterte Idrettsråd på møte 19.6.17 om UngData 2017 – orienterte fra møte. 
- Innkreving av medlemskontigent for 2017 fra medlemsklubbene blir utsendt i disse dager 

 
Johannes:  

- Begynt og mottatt bilder osv fra en del klubber, startet med og sette opp presentasjon 
 som blir framvist på skjerm i Idrettsrådets stand under Øras dager 24 – 26.8.17 
- Startet jobben med og dele ut ungdomsplakaten til alle Idrettsrådets 31 
 medlemsklubbene for og ha i klubbhuset osv. 

 
Ann Sissel: 

- Status Ti på Topp 2017 
Neste møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerket torsdag 17. august, der blant annet postene 
for 2018 blir bestemt. 
Ti på topp har også i år hatt stor aktivitet med godt besøk.  
 

- Status Kjentmannsmerker 2017 
Jobbes med oppgradering av alle poster med skilting, merking, tavler osv.  
Idrettsrådet søker om midler til dette fra Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen. 
Nye konvolutter med nytt kart osv klare til Øras dager for salg. 
 
Marius:  

- Sentralidrettsanlegget: Ikke skjedd noe i ferien i Styringsgruppa for 
sentralidrettsanlegget, 

 Nordconsult jobber med og utarbeide en masterplan for sentralidrettsanlegget 
- Repsenterte Idrettsrådet på NTIK, Lederrådsmøte 13.6.17, orienterte fra møte. 

 
Roy innmeldt per mail:  

- Jobbet med og legge inn møtereferat osv på Idrettsrådets nettside se verdalidrett.no  
- LAM midler 2017, venter på klarsignal fra NIF, setter da opp fordelingsforslag  og 
 oversendes Idrettskretsen for godkjenning og utbetaling til klubbene fra NIF. 
 Verdal tildelt kr 1017700 for 2017 mot kr 962831 i 2016 

 
SAK 19  17/18 Arbeid frammover: 

- Verdal Kommune inviterer leietakerne av Verdalshallen og Ørahallen til  møte 17.8.17, 
 Paul deltar 
- Anleggsbefaring med KUD 31.8.17, Kvernmo motor kl 12.45 – Marius deltar. 
- Verdal kommune inviterer til Worksop om barnefattigdom og deltakelse i fritidsaktiviteter 
 26.9.19 – Paul deltar 
- NTFK inviterer til Folkehelsekonferanse 6.  

Paul deltar 
- Verdal Idrettsråd inviterer Ordfører og Trine Reitan til  Styremøte 16. oktober 

 
Neste møte: Styremøte Mandag 16. oktober KL:18.00 – 21.00  
 
ref. Paul 


