Verdal Idrettsråd

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

Verdal Hotell
Mandag 4. desember 2017 – KL: 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Johannes Rosvold
Roy Aasheim
Frode Strand, Verdal Kommune
Forfall:
Hege Anita Austad
Ann Sissel Vehus
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og
NTIK.
SAK 26 – 31 2017/2018
SAK 26 17/18 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent
SAK 27 17/18 Godkjenning møtereferat av 16.10.2017
 Referatet godkjent











SAK 28 17/18 Referatsaker:
NTIK: Mail av 23.10.17, svar på høring, detaljregulering Trones gård – begrenset
høring
NTIK: Mail av 25.10.17, innkalling til ekstraordinært Idrettskretsting på Stjørdal
26.11.2017.
Verdal Kommune: Mail av 27.10.17, trafikksikkerhetsutvalget, referat fra møte med
ressursgruppa 26.10.17.
Ti på topp/kjentmannsmerkekomiteen: Møtereferat av 5.10.17
NTIK: Mail av 13.11.17, klubben i mitt hjerte 2017
Verdal Kommune: Mail av 20.11.17, varsel om oppstart av planarbeid for Stiklestad
allé 2-8 og høring av planprogram
Verdal Kommune: Mail av 29.11.17 møtereferat til styringsgruppa for
sentralidrettsanlegget 30.01.2017
Ti på topp/kjentmannsmerkekomiteen: Mail av 2.12.17, møtereferat av 28.11.17
Verdal Kommune: Mail av 4.12.17, referat fra arbeidsmøte tur på hjul 28.9.17
NTIK: Nyhetsbrev nr. 5 - 2017 Nord-Trøndelag Idrettskrets.
Referatsakene tatt til orientering

SAK 29 17/18 Diskusjon og vedtakssaker:
 Verdal Idrettsråds Ildsjelspris 2017
Idrettsrådet har mottatt forslag på flere kandidater
Utdeling lørdag 16. desember under kommunens arrangemang på Stiklestad
Nasjonale Kulturhus
Vedtak: Idrettens Ildsjelspris 2017 tildeles ekteparet Gunhild Bredesen og Arne
Okkenhaug Verdal o-klubb
 Årsmøte 2018, Verdal Idrettsråd:
Årsmøte mandag 19. mars 2018 - revidering av regnskapet når dette er klart utarbeide budsjett for 2018 til neste styremøte - valgkomiteen settes i arbeid medio
januar - utkast til årsberetning framlegges på neste Styremøte - innkalling til
klubber, gjester osv innenfor frister
Vedtak: Årsmøte avvikles mandag 19.mars 2018 med Vinne IL som vertskap
 Prioritering, spillemiddelsøknader 2017/18:
Frode Strand, Verdal kommune framla forslag til prioritering av
spillemiddelsøknadene for 2018.
Etter gjeldende retningslinjer rykker gjenstående søknader opp og prioritering
foretas for di nye søknaden som er kommet inn i år.
Det er nå 33 ordinære søknader og 15 for nærmiljøanlegg
Vedtak: Verdal Idrettsråd slutter seg til framlagt prioritering
 Varsel om oppstart av planarbeid for Stiklestad allé 2-8 og høring av
planprogram, Verdal kommune:
Idrettsrådet har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Stiklestad allé 2-8
og høring av planprogram, Verdal kommune fra Norconsult AS med høringsfrist 10.
januar 2018
En gjennomgang av utkast til høringsutalelse ble foretatt.
Vedtak: Idrettsrådet oversender høringsutalelse innen fristen
 Idrettsrådets logo:
Etter noe undersøkelse er nå Idrettsrådets stiftelsesdato godkjent av Idrettskretsen
til 1.10.1969
Vedtak: Idrettsrådet justerer dagens logo med stiftelsesdato og år.
 Masterplan for Verdal vidregående:
Verdal videregående og eiendomsavdelinga i Fylkeskommunen jobber med og
utarbeide et forslag til framtidig plan for utvikling av videregående og i den
forbindelse er det forslag på etablering av idrettshall (fotballhall med kunstgress).
Trøndelag forskning og utvikling AS har gjennomførte en konsekvensanalyse med
møter med berørte parter – Idrettsrådet inne til samtale 5. oktober.
Status på rapporten er at Trøndelag forsking nå har sendt rapporten til
Fylkeskommunen og venter på tilbakemelding fra Fylkeskommunen før det settes
endelig punktum. Trøndelag forsking kan dessverre ikke oversende rapporten før
de har fått tilbakemelding fra Fylkeskommunen, men Idrettsrådet vil hører fra
Trøndelag forsking så snart den er ferdig.

 Idrettens Anleggsplan 2016 – 2020:
Idrettens anleggsplan 2016 - 2020 revideres i samarbeid med idretten til Årsmøte
mars 2018.
Styre har avviklet et arbeidsmøte – utkast framlagt på medlemsmøte 13.11.17 planforslag ute på høring med tilbakemeldinsfrist 27.
Status/framdrift: Innkomne justeringer innarbeidt – oppfølging mot klubber som
ikke har svart medio januar – videre oppfølging fram til neste styremøte 5 februar.
 Turskiltprosjektet Hitra Sæterfjellet:
Sluttrapport på kr 44 100 for Turskiltprosjektet 2016/17 sendt Fylkeskommunen.
Frode bistått oss med sluttrapporten i lag med Ann Sissel.
kr 44 100 er innvilget og kommet inn på kontoen
 Oppgradering av Kjentmannsmerkene:
Sluttrapport på kr 10 000 for oppgradering av Kjentmannsmerkene er sendt SMN.
kr 10 000 er innvilget og kommet inn på kontoen
 Verdal Kommune, Økonomiplan 2018-2021 – Budsjett 2018:
Idrettsrådet fornøyd med foreslått økning av tilskuddet til drift av idrettsanlegg fra
300 000 til årlig 400 000.
Idrettsrådet er ikke forelagt at avsatte midler på 13,2 mill til friidrettsanlegg blir
foreslått tatt ut av budsjettet i 2018 og videre.
Verdal Friidrettsklubb og Idrettsrådet sendt skriv 19.11.17 til kommunestyres
medlemmer om og få videreført de avsatte midler.
 Idrettens arealbehov:
I forbindelse med planlagt ny Stiklestad skole har Idrettsrådet på vegne av
Stiklestad IL, Verdal friidrettsklubb, Verdal turnforening/turnmiljøet i Verdal og
Verdal Klatreklubb– Ny fotballbane sendt inn til kommunen 29.10.17 idrettens
arealbehov til Fotballbane/r, klubbhus, friidrettsanlegg, basishall og klatrehall.
 Søknad Turskiltprosjekt 2017/18:
Idrettsrådet sendt søknad til Fylkeskommunens Turskiltprosjekt til en total
oppgradering av alle 40 Kjentmannsmerkene med et tilskudd på kr 167 243 - en
brutto søknadsum på kr 371 843.
Status: Søknaden ligger til behandling hos Fylkeskommunen.
Idrettsrådet har i 2017 brukt av egenkapital og kjøpt inn kasser, noe skilt osv som er
oppsatt.
SAK 30 17/18 Orienteringer fra alle
Paul:
- Vuku IL ny kunstgressbane – kommunen innvilget klubben kommunal
bankgaranti på kr 12. mill.
- Paul og Frode deltok på Trondheimskonferansen om anlegg og spillemidler for
idrett og friluftsliv 24 – 26 oktober arrangert av Fylkeskommunen
- Idrettsrådet arranget møte 31.10.17 mellom Idrettsrådet og Kommunen
angående gjennomgang av sammarbeid – sammarbeidsavtalen – driftstilskudd til
idrettsanlegg.
- Frode Strand, Bjørn Erik Haug, Verdal kommune og Paul deltok på Norges
Gymnastikk- og Turnforbund, utstyr- og anleggskonferanse om Idrettens
basishall, 3.- 4. november på Gardermoen.
Nord-Trøndelag Gym og Turn krets var også repsentert med to stk.
- Idrettsrådet arrangerte medlemsmøte med klubbene 13.11.17 (se referat)
- Paul og Lill Kristin Rindsem repsenterte Verdal Idrettsråd på ekstraordinært

Idrettskretsting på Stjørdal 26.11.17. Nord og Sør ble sammenslått til Trøndelag
Idrettskrets fra 1.1.2018
- Idrettsrådet arrangerte møte med di politiske partiene i Verdal 30.11.17 (se
referat)
- Stiklestad IL søker kommunen om kommunal bankgaranti på kr 16.2. mill for
utvikling av Blommen skisenter. Søknaden behandles i Kommunestyre 11.12.17
- Revidering av utleiereglemanget for hallene – Idrettsrådet sender en påminning
til Kommunen slik at revideringa blir gjort og politisk behandlet før ny utleierunde
medio mai/juni 2018
Frode:
- Revidering av Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet:
Status: Utarbeidet prosessplan som vil beskrive arbeidet med revidering av
planen – Idrettsrådet vil bli tatt med i arbeidet etter hvert.
- Ti på hjul, se referat fra siste møte 28.9.17 – arbeidet pågår, søknad sendt
Fylkeskommunes Turskiltprosjekt om støtte til 15 kasser, turbøker, stolper osv. kr
93 000 er innvilget til prosjektet. – Verdal Helsesportslag blir medspiller i tiltaket.
Nytt møte i komiteen der også Idrettsrådet deltar blir 18.1.2018
- Trafikksiker kommune – oppfordrer Idrettsrådet til og avsette tid på neste
Styremøte for og se på matriell som kan brukes ut til idretten
Marius:
- Sentralidrettsanlegget:
Det utarbeides en Masterplan (anleggsplan) for framtidig utvikling av anlegget i
2018 som legges fram til politisk behandling, forslag på avsetting av kr 300.000 i
kommune budsjettet for 2018 til utarbeidelse av Masterplan.
Idrettsrådet sender ut til medlemsklubbene at di kan sende inn ønsker til utvikling
av Senralidrettsanlegget. Innspill vil bli behandlet i styreingsgruppa.
Hege: (innmeldt muntlig)
- Økonomisk oversikt:
Mangler noe inn på kjentmannsmerkene og medlemskontigenten og utgående
gjenstår ikke så stor sum, ligger an til et underskudd grunnet investering til
Kjentmannsmerkene, men kan gå greid dersom søknaden innvilges av
Fylkeskommunen og en del av søknadsummen kommer inn i år.
- Sendt nå ut innkreving av medlemskontigenten for 2017.
Johannes:
- Ungdomsplakaten for oppheng i klubbhus osv.
Startet utdelinga til klubbene som var på medlemsmøte – sender ut til resten per
post medio januar.
Roy:
- Følger opp og legger ut på Idrettsrådets nettsie
SAK 31 17/18 Arbeid frammover:
- Utdeling av Idrettens Ildsjelspris 16. desember
- Møte i komiteen Tur på Hjul 18.1.2018
- Revidering av Idrettens anleggsplan til neste Styremøte 5.2
- Utkast til Årsmelding til neste Styremøte 5.2
- Styremøte 5. februar
Neste møter: Mandag 5. februar 2018 - kl. 18.00 – 21.00
Paul.

