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MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  
 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Mandag 5. februar 2018 – KL: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Johannes Rosvold 
Hege Anita Austad (kl 18.00 – 19.00)  
Ann Sissel Vehus (kl 18.00 – 19.45) 
Frode Strand, Verdal Kommune 
 

Forfall:  
Roy Aasheim 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og NTIK. 
 
SAK  32 – 37  2017/2018 
 
SAK 32  17/18 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 33  17/18 Godkjenning møtereferat av 4.12.2017 

 Referatet godkjent 
 
SAK 34  17/18 Referatsaker: 

 Verdal Idrettsråd: Høringsutalelse sendt Norconsult A.S 5.12.17, høring av 
planarbeid for Stiklestad allé 2-8 og planprogram Verdal kommune med svarfrist 10.1.18. 

 NTFK: Mail mottatt 1.12.17, møte 12.12.17 ang. søknad om Turskiltmidler, i Verdal. 
 Kjentmannsmerket og skilting ruter langs Jamtlandsveien. 
 Norwegian University of Life Sciences: Mail mottatt 12.12.17, spørsmål til 

idrettsrådet. Landsdekkende studie av norske kommuners arbeid med tilrettelegging for 
nærtur.  
På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomføres en landsdekkende undersøkelse hvordan 
sentrale aktører på lokalt nivå arbeider med kommunal planlegging og tilrettelegging som 
kan bidra til at flere får mulighet til å bruke nærmiljøet der de bor til turgåing. 
Spørreundersøkelsen besvart. 

 NTIK: Mail mottatt 19.12.17, protokoll fra Ekstraordinært Idrettskretsting 26.11.2017 
N-T Idrettskrets. 

 NTIK: Mail mottatt 19.12.17, protokoll fra siste styremøte i N-T Idrettskrets 
11.12.2017. 

 NTFK: Mail av 20.12.17, turskiltprosjektet, referat fra Verdalsmøtet 12.12.2017. 
 Verdal Friidrettsklubb: Mail av 8.1.18, varsel om oppstart av planarbeid for 

Stiklestad allé 2-8 og høring av planprogram, Verdal kommune. (Grusbanen Verdal vgs) – 
høringssvar fra Friidrettsklubben. 

 TIK (Trøndelag Idrettskrets): Mail av 8.1.18, varsel om oppstart av planarbeid for 
Stiklestad allé 2-8 og høring av planprogram, Verdal kommune. (Grusbanen Verdal vgs) - 
høringssvar fra Trøndelag Idrettskrets. 

 Helgådal IL: mail av 16.1.18, kopi av søknaden til kommunen om avvikling av 
skianleggene på Bjørstadhøgda. 

 Verdal Idrettsråd: Mail sendt 16.1.18 til Verdal Kommune, operasjonalisering av 
budsjettvedtak 

 NIF: Mail av 18.1.18, viktig informasjon om behandling av personopplysninger og 



informasjonssikkerhet. 
 Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Mail av 26.1.18, møtereferat av 16.1.18 
 TFK (Trøndelag Fylkeskommune): Mail av 1.2.18, TFOU-utredning 5 er fotballhall 

med kunstgress Verdal vgs. 
 Verdal Kommune: Mail av 2.2.18, møte med Verdal fjellstyre ang tilrettelegging for 

friluftsliv og satsing på folkehelse, idrettsrådet medspiller. 
 Verdal Kommune: Mail av 5.2.18, Referat fra møte 17.1.18 i styringsgruppa.for 

Sentralidrettsanlegget 
 TIK: Mail av 5.2.18, innkalling til Trøndelag idrettskretsting 5. mai 2018 

 
Referatsakene tatt til orientering 
 
SAK 35   17/18 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Årsmøte 2018, Verdal Idrettsråd: 
 Årsmøte mandag 19. mars 2018 med Vinne IL som vertskap. 

Valgkomiteen satt i arbeid 11.1.18, leverer innen 1. mars. 
Oppsetting av regnskap for 2017 pågår, leveres revisorer for revisjon. 
Oversikt over innkommen medlemskontigent gjennomgodt, mangler fra 4 klubber. 
Budsjettforslag for 2018 framlagt og justert litt. 
Skriving av Årsberetning er startet, utkast behandles per mail i Styre. 
Forhåndsvarsel om Årsmøte med frist for og melde inn saker er utsendt til 

 klubbene, gjester er også invitert. 
Innkalling med saksdokumenter utsendes innen en uke før Årsmøte. 
 

 Sammarbeidsproblemer i Verdalsfotballen 
 Idrettsrådet oppfordret av Vinne IL, Leksdal IL, Vuku IL og kommunen til og innkalle 

til samtaler mellom berørte klubber i sammarbeidsavtalen pg.a den siste tids uro som er 
oppstått da Verdal IL melder på et 2 lag i 6 divisjon herrer. 
Møter avviklet 30.1.18 og 6.2.18, (se referat) der konklusjoner ble: 

- Verdal IL har besluttet å opprettholde påmeldt lag i 6.div 
- 3 av klubbene har sagt opp samarbeidsavtalen 
- Ingen fornying på det nåværende tidspunkt av samarbeidsavtalen, klubbene tar en 

«time-out». 
- Sammarbeidet fortsetter som i dag uten avtale 
- Idrettsrådet kaller inn klubbene til høsten for å se om det er ønskelig å ta opp 

arbeidet med revidering av ny samarbeidsavtale. 
 

 Sentralidrettsanlegget: 
Møte i styreingsgruppa avviklet 17,1,18 (se referat) 
Status/framdrift: 
Driftsavtalen for Sentralidrettsanlegget utgikk 1.1.18, jobbes med og revider og 

 legge ut ny driftsavtale på Doffin.  
Det utarbeides en Masterplan (anleggsplan) for framtidig utvikling 

 av anlegget i 2018 som legges fram til politisk behandling.  
I forbindelse med oppstart av masterplanarbeidet for sentralidrettsanlegget vil det bli 
sendt ut informasjon til lag og foreninger i Verdal om oppstart av arbeidet slik at alle får 
mulighet til å komme med innspill i forkant av prosessen. Innspill vil bli behandlet i 
styreingsgruppa. 
 

 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 
Høringssvar sendt innen fristen, Verdal Friidrettsklubb og Trøndelag Idrettskrets har 
også sendt inn høringssvar. 
 
 
 



 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/framdrift: 
Etter flere purringer har nå Idrettsrådet mottatt rapporten. 
Idrettsrådet avtaler et møte med Verdal videregående for og avklare hva som tenkes bygd 
av hall/er.  
 

 Idrettens Anleggsplan 2016 – 2020: 
Idrettens anleggsplan 2016 - 2020 revideres i samarbeid med idretten til Årsmøte mars 
2018. 
Status/framdrift:  
God tilbakemelding fra nesten alle klubbene på justeringer, di som ikke har svart kontaktes 
per telefon. 
Arbeidsmøte 8.2 for og tilpasse innkomne justeringer osv. 
Planen sendes så ut til klubbene for en siste gjennomgang. 
 

 Kommunalt driftstilskudd til idrettsanlegg: 
Idrettsrådet utsendt til berørte klubber påminning om en gjennomgang og tilbakemelding av 
oversikt for anleggsmidlene for 2018.  
I følge retningslinjene skal ldrettslagene rapporterer bruk og status på de tilskuddsberettiget 
anleggene innen 1. mars hvert år inn til Verdal idrettsråd som tar opp eventuelle innkomne 
justreingsforslag med Kommunen til behandling. Dette vil danne grunnlag for fordelingen av 
tilskuddet som Idrettsrådet på vegne av kommunen vil foreta innen 1. juni 2017 

 
 Gjensidigestiftelsen: 

Idrettsrådet innvilget søknaden til oppgradering av di 40 Kjentmannsmerkepostene med kr 
140 000. Oppstart er bekreftes samt søkt om delutbetaling for det som er kjøpt inn til nå. 
 

 Basishall - Klatrehall: 
I forbindelse med vedtatt planlegging av ombygging/utbygging av Vinne skole har 
Idrettsrådet på vegne av Verdal turnforening/turnmiljøet i Verdal og Verdal Klatreklubb  
sendt inn ønske om vurdering av en basishall og klatrehall i forbindelse med 
renovering/utbygging av Vinne skole. 
  

 Søknad Turskiltprosjekt 2017/18: 
Idrettsrådet sendt søknad til Fylkeskommunens Turskiltprosjekt til oppgradering av 
Kjentmannsmerkene. 
Status: Søknaden ligger fortsatt til behandling hos Fylkeskommunen. 
 
SAK 36 17/18 Orienteringer fra alle 
Paul: 
- Idrettsrådet avviklet møte med Vinne Il 16.1.18, angående anleggsutvikling  
- Prisutdelinga Idrettens ildsjelspris 2017 ble foretatt 16.12.17 på Stiklestad 
 Nasjonale kulturhus under gode rammerr arr av kommunen. 
- Idrettsrådet mottatt fra Kulturdepartementet utregningsmetode samt 
 anleggsoversikt over anlegg per innbygger i Verdal. 
- Idrettsrådet mottok besøk 11.1.18 fra Trøndelag Idrettskrets v/Ivan Leraand som 
 har ansvaret for Idrettsrådene i Trøndelag Idrettskrets. 
- Stiklestad Golfklubb er tildelt Junior-NM 2018, Idrettsrådet gratulerer. 
- Tildelinga av Vare og tjenestemomsen for 2017 viser at Idrettsrådets 20 av 31 
 klubber mottok kr 1 015 842. 
- Stiklestad IL søkt kommunen om bankgaranti på 16 mill til utbygginga i Blommen 
 Skisenter. Bankgaranti ble innvilget. 
- Trøndelag idrettskrets innkaller til Idrettskretsting lørdag 5. mai på Stjørdal. 
 Idrettsrådet kan stille med 3 repsentanter som vi velger på Årsmøte 19. mars. 



 
Ann Sissel: 
Kjentmannsmerkene: 
Bestilt nye årstallerkner – utvider til også 11 og 12 års besøk 
Bestiller resten av skiltent til oppgradering av Kjentmannsmerkene 
Komiteen vurderer tavlene som er tenkt. 
 
Ti på Topp: 
Ti på Topp 2017 ga et fint overskudd som kommer inn på Idrettsrådets konto etterhvert 
Jobber med utforming av heftet for 2018 
Nesten alle ti postene på plass 
Møte i komiteen 7.2.18 
 
Frode: 
- Det jobbes med revidering av Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet -   
 idrettsrådet vil bli involvert etterhver. 
- Arbid igangsatt med revidering av utleiereglemanget for hallene - idrettsrådet vil 
 bli involvert etterhver 
- Revidering/utlegging av driftsavtalen for Sentralidrettsanlegget pågår – 
 idrettsrådet vil bli involvert etterhver 
- Avviklet møte i prosjekt Tur på hjul 18.1.18 – bestiller kasser osv, nytt 
 møte 12.3.18 
- Spillemidelsøknadene oversendt Fylkeskommunen innen fristen. 30 ordinære 

søknader med en søknadsum på kr 30 612 000 og 11 nærmiljanleggsøknader med en 
søknadsum på kr 3 274 00  

 
Johannes:  
- Ungdomsplakaten for oppheng i klubbhus osv.  

Jobber med utdeling til alle klubbene. 
 
SAK 37  17/18 Arbeid frammover: 
- Revidering av Idrettens anleggsplan 
- Årsmelding 
- Årsmøte 19.3.18 
- Styremøte 3.4.18 
- Idrettskretsting 5.5.18 
- Eller møter som påkommer etter hvert. 
 
 
Neste møter: Årsmøte 19. mars, kl. 18.00 
           Styremøte, tirsdag 3.april kl 18.00 
 
 
 
Ref: P.E   


