
    Verdal Idrettsråd 
 

16. mai 2015 

 

Referat fra medlemsmøte 12.5.2015 

 

Sted:  Stiklestad Nasjonale Kulturhus 
Dato:  TIRSDAG 12. mai 2015 
KL:   19.00 – 20.00 
 
Tilstede: Se vedlagt liste. 
 
Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske 
partier, NTIK. 
 

 
SAKLISTE: 
 
1: Kommunalt driftstilskudd til idrettsanlegg 2015 – søknad til kommunen om 
    økning av dagens tilskuddsats: 

- Gjennomgikk retningslinjene for tildeling av det kommunale driftstilskuddet til 
idrettsanlegg, som ble revidert og godkjent i kommitee Menneske og 
Livsakvalitet i mars møte, samt orientert om  justert oversikt over 
annleggselementene som mottar tilskuddet i di aktuelle klubber. 

- Søknadenfra Idrettsrådet  i 2014 til kommunen om og øke tilskuddet fra 
200.000 til 400.000 ble ikke tatt med i budsjettet for 2015. 

- Medlemsmøte ba Styre om og fremme ny søknad til kommunen om økning av 
tilskuddet  fra 200.000 til 400.000 i kommunebudsjettet for 2016 

 

2: Utredning av friidrett/fotballhall ved Verdal Vidregående, status –  
     prioritering fra idretten: 

- Orienterte om prosessen og arbeidet i utredningskomiteen så langt. 
Det har tatt lenger tid enn planlagt  med og få inn alle relatert opplysninger 
som trenges i utredningsdokumentet  - neste og siste møte i arbeidsgruppa 
blir 29.5. Roy Aasheim repsenterer Idrettsrådet på dette møte i Leders fravær. 
 

- Orienterte videre om Idrettsrådets innstilling ang friidrett som er fra 2013 og 
som er blitt videreført i gjennom di to siste utredninger. 
Synspunkt fra deltakerne hva Idrettsrådet skal si dersom det viser seg i ferdig 
utredningsdokument  at det bli bare plass til friidrett eller fotballhall på 
grusbanen ved Verdal Videregående. 

- Etter en god diskusjon ble det enigheten om at Idrettsrådets tidligere 
innstilling videreføres ang friidrettsanlegg. 

- Politisk behandling blir: 
Menneske og Livskvalitet 10.6 
Formanskapet 11.6 
Kommunestyre 15.6 
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3: Ti på Topp – løpskarusellen v/Ann Sissel: 

- Orienterte om årets Ti på Topp som åpnet 10. mai og har di to første dagene 
hatt godt besøk, informasjon sprees i gjennom helsides annonse i Verdalingen 
i forkant av åpninga, facebooken osv og skaper stort engasjemang. 

- Orienterte videre om utsalgstedene, hefte som er trykket opp premier for 
deltakelse osv. 

- To sett med rollup er også laget, en vil bli utplassert på Servicekontoret og den 
andre rullerer mellom utsalgsstedene  

- Orienterte også om en nyetablering, en løpskarusell som arrangeres av 
aktuelle klubber i Verdal, møte med berørte klubber er avviklet og terminliste 
oppsatt. 

 
 
4: Turstier ved Verdalselva: 

- Kart for tenkt området ble framvist ang tanken for utvidelse av 
”elvepromenaden ved Verdalselva” opp til Vuku og opp mot Ness med gang 
og sykkelbru over Verdalselva ved for eks Hagasvingen – samt en gang og 
sykkelbru påhengt Verdalsbrua (E6) på industriområdesia ut mot Trones som 
Idrettsrådet er begynt og jobbe med opp mot kulturavdelinga. 

 
5: Diverse orienteringer fra Idrettsrådet: 

-  Motatt oversikt 12.5 fra NIF over årets tildelte Lam midler, kr 915 063 mot kr 
663 091 i 2014, en gledelig stor økning. 

- Kasserer sende nå ut bankgiro for innkreving av medlemskontigent fra 
idrettsklubbene, jamfør vedtak på Årsmøte. 

- Politisk paneldebatt blir på Stiklestad Nasjonale Kulturhus  tirsdag 25. august, 
der alle partier i Verdal inviteres – Idrettsrådet oppfordrer klubbene til og stille 
sterkt – program osv vil bli utsendt når det nærmer seg. 
 

 
 

Paul takket alle for et givende møte! 
 
 
P.E 
Ref  
 


