
 

 

MØTEREFERAT FRA STYRMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 17. april 2018 – KL: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Hege Anita Austad  
Ann Sissel Vehus 
Johannes Rosvold 
Sissel Eva Skrove  
Marthe Bakken, Verdal Kommune (18.00 – 18.30) 
 

Forfall:  
Roy Aasheim 
Frode Strand, Verdal Kommune 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og TrIK. 
 
Møte ble innledet med besøk av Marthe Bakken, samfunnsplanlegger/folkehelsekordinator 
i Verdal Kommune. 

- Paul orienterte om Idrettsrådet som stor folkeheseaktør i Verdal i gjennom 
Kjentmannsmerkene, Ti på Topp og støtte til prosjekt Tur for alle der Verdal Helsesportslag 
er idrettens medspiller – Idrettsrådet er også medspiller i Utstyrsbua, Alle med, trafikksikker 
kommune og støtter kommunen i folkehelseprosjekt så som sykkelprosjektet, gjør 
Verdalselva levende osv. 

- Marthe takket for invitasjonen og presenterte seg og sine arbeidsoppgaver i kommunen. 
Koordinere folkehelsearbeidet i gjennom planverket i kommunen – som 
samfunnsplanlegger er også rollen å jobbe med planverket i kommunen. 
Ungdata er en viktig undersøkelse kommunen bruker for å tilpasse sitt forebyggende 
arbeid. Resultatene fra Ungdata er relevant også for frivillige lag og organisasjoner. 
Ønsker å få mer samskaping inn i planverket der frivilligheten er viktig. 
Startet på prosjekt Verdalselva der det er satt ned en liten prosjektgruppe. Her vil det om 
kort tid etableres en ressursgruppe der frivilligheten inviteres inn. 
Jobbing med Nasjonaljubileet 2030 blir viktig for kommunen. Her er frivilligheten og barn og 
unge fokusområder. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal nå revideres, den sier noe om hvordan Verdal skal 
utvikles framover. Avsluttet med at Idrettsrådet ville bli en viktig samarbeidspart, som en 
representant for frivilligheten, inn i arbeidet med kommuneplanen. 
 
SAK 1 – 6  2018/2019 
 
SAK 1  18/19 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 2  18/19 Godkjenning møtereferat av 5.2.2018 

 Referatet godkjent 
 
SAK 3  18/19 Referatsaker: 

 TrIK: Mail av 8.2.18, Strategisk Plan HØRING med svarfrist 2. mars. 
 Verdal Næringsforum: Mail av 12.2.18, Øras dager 2018 – Idrettsrådet er ønsket 

inn i komiteen  
 TrIK: Mail av 15.2.18, nyhetsbrev februar 2018 fra Trøndelag Idrettskrets 
 Helgådal IL: Mail av 23.2.18, ballbinge på eiendommen Volden skole. 
 NIF: Mail av 26.2.18, evaluering av LAM-midler 
 TFK: Mail av 26.2.16, sluttoppgjør oppgradering av Kjentmannsmerkene godkjent. 
 Øras dager komiteen: Mail av 27.2.18, referat fra møte i Øras dager-komiteen 



27.2.18 
 Verdal Idrettsråd: Mail sendt 28.2.18 til Trøndelag Idrettskrets, høringsutalelse til 

Strategisk Plan HØRING med svarfrist 2. mars.  
 Verdal Kommune: Mail av 5.3.18, melding om fastsatt planprogram – 

detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) 
 Verdal Kommune: Mail av 7.3.18, referat fra møtet 19.2.18, tilrettelegging friluftsliv 

i Verdal 
 Verdal O-Klubb: Mail av 23.3.18, sprintkart Verdalsøra, sjekkskjema anlegg. 
 TrIK: Mail av 23.3.18, energismarte idrettsanlegg – invitasjon til erfaringskonferanse 

i Åre 17 – 18. april.  
 Øras dager komiteen: Mail av 9.4.18, referat fra møte i Øras dager-komiteen 

9.4.18 
 TrIK: Mail av 12.4.18, Trøndelag idrettskrets minner om kurs i nærmeste framtid. 

 
Referatsakene tatt til orientering 
 
SAK 4   18/19 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Oppsummering av Årsmøte 19.mars 2018: 
- Årsmøte greit gjennomført med Vinne IL som vertskap. 
- Referat fra Årsmøte, oversikt over valgte og vedtatt Anleggsplanen er utsendt til aktuelle 
 parter samt oversikt over nytt Styre er innlagt på Idrettsrådets hjemmeside og i Klubbadmin. 
- Innrapportering til Brønnøysundregistret, innsending av dokumenter, nytt Styre og 
 signaturrett er foretatt. 

Vedtak: Signaturrett, leder Paul Elvebø og kasserer Hege Anita Austad 
- Disposisjonsrett på Idrettsrådets bankkontoer. 
 Vedtak: kasserer Hege Anita Austad og leder Paul Elvebø 
 
 Møteplan for Idrettsrådet 2018/19: 

Vedtak: Følgende møteplan for Styremøter fastsettes.  
- Tirsdag 12. juni 2018 – Tirsdag 25 september 2018  – Tirsdag 27 november 2018 – Tirsdag 
 12 februar 2019 – Tirsdag 12 mars 2019 – Årsmøte Tirsdag 26 mars 2019 

 
 Oppnevning av Idrettsrådets medlem i styreingsgruppa for Sentralidrettsanlegget: 
- Vedtak: Marius Tingstad oppnevnes som Idrettsrådets repsentant i styringsgruppa 
 for Sentralidrettsanlegget i perioden april 2018/april 2019. 
 
 Fordeling av ansvar i handlingsplanen 2018/19 vedtatt på Årsmøte 19. mars 2018 
 Vedtak: Fordeling av ansvar i perioden 18/19. (se vedlegg) 
 
 Verdal Idrettsrådet som medlem i Verdal Næringsforum: 

Et medlemskapet vil gi faglig utvikling og kompetanseheving, forum og nettverk, 
påvirkningsmuligheter for idretten og oppdatering og informasjon. 
Vedtak: Idrettsrådet melder seg inn i Verdal Næringsforum som repsentant for idretten, 
årlig medlemskontigent er kr 1900.  
 

 Verdal Idrettsråd 50 år den 1.10.2019: 
Vedtak: Idrettsrådet gjennomfører markering av  50 årsdagen høsten 2019 – det 
utarbeides opplegg, økonomisk oversikt og gjennomføring som legges inn i budsjettet for 
2019  
 

 Kjentmannsmerkene 50 år i 2020: 
Vedtak: Idrettsrådet gjennomfører markering av  at Kjentmannsmerkene er 50 år i 2020 – 
det utarbeides opplegg, økonomisk oversikt og gjennomføring som legges inn i budsjettet 
for 2020  
 

 Øras dager 23 – 25. august 2018: 
Verdal Idrettsrådet innvalgt som medlem av Øras dager komiteen for 2018 og deltar på 
møtene. Ansvar for og engasjer idretten til og delta med aktiviteter under Øras dager, god 
respons fra idretten ca 10 klubber meldt intresse per i dag. 
Idrettsrådet stiller ikke i år med egen stand. 
 
 



 Idrettskretsting 5. mai på Stjørdal: 

 Verdal Idrettsråd får ikke til og stille med delegater på Idrettskretstinget i år. 
 

 Masterplan for Verdal Videregående: 
Mail fra Fylkeskommunen v/Rune Venås datert 5.3.18. Fylkeskommunen starter arbeidet 
med ny utviklingsplan sett opp mot kommunens planer i området for helsebygg, der det 
også inngår vurdering av ny idrettsflate.  
Tidligere utredninger/masterplan vil bli brukt som bakenforliggende faktagrunnlag for ny 
utviklingsplan. Utviklingsplanen regnes ferdig i løpet av et års tid. 
Vidregåendes behov vil være førende for valg av type flate, vedrørende idrettsanlegg vil det 
bli etablert kontakt med Idrettsrådet, slik at planlagt anlegg kommer inn på Idrettsrådets 
anleggsplan. 
Idrettsrådet avventer videre kontakt fra Fylkeskommunen. 
 

 Kommunevalget høsten 2019: 
Idrettsrådet inviterer klubbene til medlemsmøte i slutten av september for gjennomgang av 
aktuelle  saker som idretten melder inn til politiske partier for innarbeidelse i deres program 
til kommunesvalget høsten 2019 
 

 Kurs for klubbene: 
Idrettsrådet har mottatt ønsker kurs for fra Verdal Turnforening, emne Klubbens styrearbeid 
i praksis etter at skolene har startet i august – Idrettsrådet sammarbeider med 
Idrettskretsen om opplegg og invitasjon. 
 

 Sammarbeid i Verdalsfotballen 
Møter avviklet 30.1.18 og 6.2.18 der det ble enighet om at Idrettsrådet skulle kalle inn til 
nytt møte til høsten, Idrettsrådet undersøke med partene om det er vilje til nytt møte i 
oktober. 
 

 Sentralidrettsanlegget: 
Det ble i januar fattet politisk vedtak om at ”Det undersøkes om sentralidrettsanlegget kan 
være aktuell for overdragelse/salg til andre aktører” 
Dette ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer – i kommunestyrets møte 29. januar 2018 – under 
sak 3/18. 
På grunn av dette er revidering av driftsavtalen for Sentralidrettsanlegget og utarbeidelse 
av masterplan (anleggsplan) for anlegget satt på vent. 
Utredning av eierforholdet med verditakst osv pågår. 
Idrettsrådet ønsker snarest møte i Styringsgruppen for og gjennomgå status og 
framdrift. 

   
 Revidering av utleiereglemanget for hallene 
 Er under utarbeidelse i kommunen, Idrettsrådet blir høringsinstans. 
 
 Nye Stiklestad skole: 
 Viser til Formanskapets behandling 12. mars og saksframlegg til kommunestyremøte 23.4. 

Verdal Idrettsråd sender innspill til kommunestyremøte 23.4.2018 – sak PS 28/18 Ny 
Stiklestad skole. 
 Idrettsrådet vil, når utredningene på di forskjellige alternativene er ferdige og blir lagt ut på 

høring på vegne av idretten sende inn høringsuttalelse om hvor idretten mener det er best 
med idrettsanlegg ved ny skole før politisk vedtak om hvor ny skole med idrettsanlegg skal 
plasseres.  
 
 
SAK 5 18/19 Orienteringer fra alle 
Paul: 
- Bistått Helgådal IL med diverse råd angående ballbinge på eiendommen Volden skole. 
- Idrettsrådet sendt høringsutalelse til Trøndelag Idrettskrets angående Strategisk 

Plan/virksomhetsplan  
- Kommunalt driftastilskudd til Idrettsanlegg 2018, summen økt til årlig kr 400 000. 

Idrettsrådet har foretatt justeringer av anleggselement i samråd klubbene og kommunen, 
pengene utbetales av Idrettsrådet til berørte klubber innen 1.6.18 



- Idrettsrådet mottatt fra Verdal O-Klubb sjekkskjema anlegg for sprintkart Verdalsøra, 
Idrettsrådet støtter dette. 

- Idrettsrådet mottatt invitasjon til erfaringskonferanse, energismarte idrettsanlegg i Åre 17 
– 18. april. Idrettsrådet deltar ikke her 

- Avviklet Møte med Verdal Turnforening 15.mars angående organisatoriske innspill. 
- Årets Idrettsregistreringa åpnet 1. april og pågår ut april – Idrettsrådet følger opp 
 klubbene. 
 
Frode: (Innmeldt) 
- Revidering av Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet, prossesplan klar for 

underskriving – oppstart revidering 1.5.18 med plan om politisk behandling i desember 
2018 

- TUR FOR ALLE, sentrumsnært friluftsliv – matriell innkjøpt, kick off 26.5 i Moparken – 
 Verdal Helsesportslag medspiller. 
- Turstien i Langnesskogen naturresevat er ryddet, blir oppgruset i august, stien er 
 universelt utformet. 
- Kommunen arrangerer den årlige spillemiddelforum i Verdal medio mai 2018 
- Svett i lag, hver fredag i Ørahallen, populært tiltak med god deltakelse- varer ut mai 
 månede. 
 
Ann Sissel: 
Kjentmannsmerkene: 
- Nye årstallerkner – utvider til også 11 og 12 års besøk 
- Resterende skilter til oppgradering av Kjentmannsmerkene er ferdige. 
- Startet med og produsere tavler til startpunktene for Kjentmannsmerkene. 
- Kjell Olav Melby, Karl Arne Melby og Vidar Molden deltok på skiltkurs arr av 
 Fylkeskommunen. 
 
Ti på Topp: 
- Årets hefte snart ferdigtrykt – åpning 10. mai – 5 felles toppturer – toppsponsorene på 
 plass – Verdal kommune støtter med kr 25 000 
 
Hege: 
-  Gjennomgikk økonomisk oversikt opp mot budsjett for 2018 per dato 
 
Johannes:  
- Ungdomsplakaten utdelt til alle medlemsklubbene  

 
 
SAK 6  18/19 Arbeid frammover: 
- Møte med idretten 25.april ang Øras dager  
- Øras dager komiteemøte 7. mai 
- Møte - Verdal O-Klubb 11.mai 
- Kommunen, spillemiddelseminar medio mai.  
- Øras dager komiteemøte 4, juni 
- Styremøt 12. juni 

 
 
 
 
Neste møter:  Styremøte – tirsdag 12. juni kl 18.00 
 
 
 
Ref: P.E   


