Verdal Idrettsråd

Referat fra medlemsmøte 26.1.2016
Sted: Kommunestyresalen, Verdal Kommune
Dato: TIRSDAG 26. januar 2016
KL:
18.00 – 20.30
Tilstede: Se vedlagt liste.
Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske
partier, NTIK.
-

Liv Inger åpnet og ønsket velkommen til medlemsmøte.

SAKLISTE:
1: Barne- og ungdomsidretten i fokus:
Mari-Ann Landsem Nord Trøndelag Idrettskrets holdt et engasjerende og godt
innlegg og orienterte om NIFs barneidrettsbestemmelser, viste utklipp fra
avisdebatter om barneidrett som pågår osv.
- Hva er god barneidrett
- Barneidrett/ spissing, benkslitting og prestasjonsfokus
- Helårsidrett, alle vil ha et best mulig og helårs tilbud til barna – er det bra?
- Hvordan ønsker vi og ha det i barne og ungdomsidretten i Verdal
Med påfølgende gode diskusjoner – møte ønsket at Idrettsrådet fulgte opp med et
nytt møt til høsten der det inviteres en klubb som har klart og engasjere også
foreldrene i lag med barn/ungdom samt og NTIK V/Mari Ann.
Idrettsrådet oppfordrere klubbstyrene til å diskutere innspillene fra møtet i sine
klubber – viktig og engasjere/gi tilbud til alle lengst mulig
2: Idrettens Anleggsplan 2016 – 2020:
- Paul foretok en gjennomgang av Idrettens anleggsplan for Verdal samt
høringsinnspillene som er kommet inn.
- Flere forslg til forbedring framkom på møte ogvil bli innjustert.
- God tilbakemelding fra møtedeltakerne på utkastet – viktig dokument for idrettens
anleggsføring frammover opp mot kommunen og det politiske.
Idrettsrådet oppfordret di som ikke ennå har sendt inn korrigering på oppsettet over
sine anlegg om og gjøre dette snarest.
Idrettens Anleggsplan framlegges på Idrettsrådets Årsmøte 15. mars for endelig
godkjenning

Verdal Idrettsråd
3: Diverse orienteringer fra Idrettsrådet:
 Idrettsrådet søknad om økning av det Kommunalt driftstilskudd til idrettsanlegg
i kommunebudsjettet for 2016 kom ikke med.
Møte oppfordret Idrettsrådet om og jobbe videre opp mot budsjettet for 2017
om en økning.
 Medlemsregistrering for Lam midlene 2016 blir fra 1 til 30 april i år, detter er
nytt tidspunkt fra i år
 Oppdatering fra aktuelle klubber ang. kommunens tilskudd til aktuelle
idrettsanlegg 2016 innmeldes til Idrettsrådet innen 1. mars – tilskuddet
utbetales i gjennom Idrettsrådet innen 1.juni.
 NIF har innført nye rutiner for idretten, nevnes noen av punkter – for øvrig se
NIF sin nettside.
1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars
2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april
3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016
 Etter innspill fra Verdal Turnforening tilbyr Idrettsrådet kurs i klubbenes
styrearbeid i praksis over to kvelder - onsdag 6 og 13 april, invitasjon sendes
ut.
 Idrettskretsen arrangerer Idrettskretsting på Steinkjer 16. april og Verdal
Idrettsråd har 6 delegater fra Styre og klubbene som valges på Idrettsrådets
Årsmøte 15.mars
 Årsmøte til Idrettsrådet blir 15. mars hos Verdal IL,s klubbhus på
sentralidrettsanlegget – Verdal IL fyller 100 år i år.
 Frode Strand, Verdal Kommune orienterte om kommunens
spillemiddelseminar til våren – invitasjon vil komme.

Paul takket alle for et givende møte og ønsket alle vell heim!

P.E
Ref

