Verdal Idrettsråd

Referat fra medlemsmøte
Sted: Kommunestyresalen, Verdal Kommune
Dato: Mandag 13. november 2017
KL:
18.00 – 21.00
Tilstede:
Se vedlagt deltakerliste
Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske
partier, NTIK.
SAKLISTE:
Åpning: Leder Paul Elvebø åpnet og ønsket velkommen til medlemsmøte, orienterte
om økning av medlemstallet og at det er jobbet med og finne ut Idrettsrådets
stiftelsesdato som nå er fastsatt til 1.10.1969
1: ALLE MED v/Lars Einar Karlsen, Verdal Kommune
Orienterte om prosjektet ALLEMED som er en norsk dugnad mot fattihgdom blant
barn og ungdom, verktøyet er sammarbeid mellom det offentlige og blant annet
idretten.
Orienterte også om muligheten for også idretten til og søke på midler gjennom Bufdir
som har lyst ut barnefattigdomsmidler for 2018. Lurt å lese regelverk mm godt før
man starter arbeidet med å lage søknader ifht denne ordningen.
(se vedlagt presentasjon)
https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/Barnefattigdom/Regelver
k%20for%20nasjonal%20tilskuddsordning%20mot%20barnefattigdom%202018.pdf
https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/Barnefattigdom/Søknads
prosess%20og%20årsplan%202018.pdf
2: Bøssebærere TV-aksjonen v/Trine Reitan, Verdal Kommune.
Orienterte om den årlige TV aksjonen, der kommunen mangler bøssebærere.
Oppfordret idretten sammarbeid for og få flere bøssebærere.
Ønsker bedre sammarbeid i gjennom Idrettsrådet med idretten til neste
innsamlingsaksjon, oktober 2018.
Positiv tilbakemelding fra møtedeltakerne.
3: Kjentmannsmerkene og Ti på Topp v/Ann Sissel Vehus
Orienterte om Ti på topp som også i år viser en økning i deltakelsen (se vedlegg)
Gjennomgikk besøkstallene på di enkelte postene og viste noen bilder.
Kommunen støtter Ti på Topp med årlige midler.
Kjentmannsmerkene, orienterte om prosessen med og oppgradere merkinga som
pågår. Nytt kart, nye konvolutter med oppgradert innhold er laget, kasser nå oppsatt
på alle 40 postene, samt en god del nye skilt er oppsatt. Resten av merking blir
foretatt våren/sommeren 2018.

Verdal Idrettsråd
Idrettsrådet har søkt om midler i gjennom Turskiltprosjektet, søknaden for 2016 er det
sendt inn sluttrapport på samt ny søknad sendt høsten 2017.
4: Ekstraordinært Idrettskretsting søndag 26. november på Stjørdal
Verdal Idrettsråd stiller med:
Paul Elvebø
Roger Kvello Hansen
5: Diverse fra Idrettsrådet v/Paul
- Revidering av Idrettens anleggsplan
Gjennomgikk førsteutkastet som er utsendt til klubbene med svarfrist 27. november,
viktig at alle klubbene ser nøye i gjennom og melder inn forandringer osv da planen
blir et viktig vertøy for idretten opp mot kommunen og det politiske.
Planen vil bli bearbeid vider i sammarbeid med idretten og framlagt på Årsmøte i
Idrettsrådet i mars 2018 for godkjenning.
- Idrettens ildsjelspris 2017
Oppfordrer idretten til og melde inn kandidater innen 27. november
Vedtak om hvem som får årets pris blir på Styremøte 4.desember og utdeling foregår
på kommunens arrangemang på Stiklestad Nasjonale Kulturhus lørdag 16. desember
- Tilskuddsportalen
Kommunen arrangerte kurs om Tiskuddsportalen for en stund siden med god
deltakelse.
Per dato er det 17 av 31 klubber som har bruker i portalen pluss Idrettsrådet.
- Trafikksikker kommune
Idretten i gjennom Idrettsrådet deltar i referansegruppe angående prosjekt
Trafikksikker kommune. Idrettsrådet oppfordrer idretten til og opptre trafikksikker i
gjennom forebyggende og holdningskapende arbeid mot sine medlemmer.
- Ungdomsplakaten
Idrettsrådet har kopiert og laminert opp stor og mindre ungdomsplakat som deles ut
til hver klubb for å ha i sine klubbhus osv.
- Ønsker om kurs
Kom ikke fram noen ønsker om kurs for 2018 på møte, men dersom noen av
klubbene som ikke var på møte ønsker kurs så meld inn til Idrettsrådet.
- Lam midlene 2017
Lam midlene er nå utbetalt til klubbene i gjennom NIF.
- Kommunebudsjett 2018/ økonomiplanen 2018 – 2021
Orienterte om punktene der idretten er nevnt i budsjettutkastet med tekst og
budsjett tall. i kommunebudsjettet for 2018 og økonomiplanen 2018 – 2021 (se
vedlegg)
Idretten godt fornøyd med at driftstilskuddet til berørte klubber økes fra 300 000 til
400 000.
Idrettsrådet registrere at i budsjettet for 2018 samt langtidsbudsjettet er midlene til
friidrettsanlegg på 13,2 mill tatt ut, bør innarbeides i budsjettet igjen.

Verdal Idrettsråd
Friidrettsklubben og Idrettsrådet følger opp mot det politiske
- Årsmøte 2018
Verdal Idrettsråd avvikler Årsmøte medio mars 2018.
Vinne IL påtar seg og hvære vertskap.

Møtedeltakerne framhevde jobben som Idrettsrådet gjør samt for god fortløpende
informasjon

Leder takket for oppmøte og ønsket alle vel heim!
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