Verdal Idrettsråd

Referat fra møte med politiske partier i Verdal
Sted: Komunestyresalen, Verdal kommune
Dato: Torsdag 30.november 2017
KL:
18.00 – 20.00
Tilstede:
Bjørn Iversen
Trine Reitan
Marit Voll
Tor Petter Abelsen
Grete Borgen
Marius Tingstad
Paul Elvebø

AP
AP
SP
KRF
SV
Verdal Idrettsråd
Verdal Idrettsråd

Øvrige partier hadde meldt forfall.
Hovedutskrift sendes@: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier,
NTIK.
SAK 1 – 4:
1: Åpning: Leder i Idrettsrådet ønsket velkommen til dette første møte med partienene.
- Orienterte om Idrettsrådets stiftelsesdato som nå er fastsatt til 1.10.1969 og
videre om medlemsutviklinga for idretten i Verdal, i Nord-Trøndelag samt på
nasjonalt plan som alle viser en økning av medlemmer.
- Orienterte om di viktigste oppgavene som Idrettsrådet har samt om hva vi jobber
med.
- Nord og Sør Trøndelag Idrettskrets slår seg sammen til Trøndelag Idrettskrets fra
1.1.2018
(se vedlagt presentasjon)
2: Folkehelseaktør:
- Idrettsrådet er en viktig folkehelseaktør som ansvarlig for Kjentmannsmerkene (40
poster) Ti på Topp i lag med Nord Trøndelag Bedriftsidrettskrets, har en egen dyktig
komitee som drifter dette.
- Også pådriver for og å starte Tur på Hjul der Verdal Kommune er eier og Verdal
Helsesportslag bidrar med drift..
- God tilbakemelding for jobben Idrettsrådet gjør rundt tilbud til folkehelse, ved
tilrettelegging for turer, merking osv. for innbyggerne i kommunen.
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3: Anleggsutvikling:
- Idrettsrådet jobber i samarbeid med klubbene med og revidere eksisterende Idrettens
Anleggsplan for Verdal til Årsmøte i mars 2018, orienterte om prosessen og anlegg
som det er meldt inn og som mangler i Verdal.
Friidrettsanlegg, Basishall , Klatrehall – Stiklestad IL har også meldt inn ønske om ny
fotballbane med klubbhus ved ny Stiklestad skole.
Idrettsrådet har på vegne av berørte klubber meldt inn til kommunen idrettens
arealbehov til disse nye anleggene.

- Orienterte vidrere om noen anlegg som er under utvikling, Vuku IL, kunstgressbane,
der kommunen har gitt bankgaranti på 12, mill.
Stiklestad IL, Blommen der jobben går godt, klubben søker kommunen om
bankgaranti på kr 16,2 mill.
- Idrettsrådet har foretatt prioritering av årets spillemiddelsøknader i sammarbeid med
kulturkontoret, prioriteringa behandles i komitee Mennesker og Livskvalitet 6.12.

4: Konklusjon på møte:
- Positivt med et slikt årlig møte, men bør legges tidliger på høsten.
- Framhevet viktigheten av at Idrettsrådet er et samlende talsrør for idretten opp mot
kommunen.
- Ber Idrettsrådet foretar en prioritering av anlegg som mangler i den reviderte
anleggsplanen, da vil det politiske følge idrettens prioriteringer.

Ref: Paul

