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Referat fra medlemsmøte 20.11.2014 

 

Sted:  Komunestyresalen 
Dato: TORSDAG 20.november 2014 
KL:  18.00 – 20.30 
 
Tilstede: Se vedlagt liste. 
 
 
Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske 
partier, NTIK. 
 

 
 
SAKLISTE: 
 
1: Barnefattigdomsmidler 2014/15: 
 Lars Einar Karlsen, Verdal Kommune.  

- Orienterte om barnefattigdomsmidlene og muligheten for idrettslagene til og 
 søke. 
- Idrettsrådet deltar i arbeidsgruppa. 
- Det er avsatt 600.000 for 2014, og det er kommet inn søknader fra 6 idrettslag, 
   arbeidsgruppa har avsetter 150.000 til fordeling til di søknadene.. 
- Di aktuelle Idrettslagene innkalles til et fellesmøte ang, tildeling og opplegg for 
 bruken av disse midlene opp mot vanskeligstilte barn/familier. 
- Søknadsrunde for 2015 på Altinn er 21.11, oppfordret Idretten til og søke. 
- Gjennomgikk også kriteriene for hva idretten kan søke på osv. (Se vedlagt 
 poverpoint) 
- Etter møte sendte Idrettsrådet sendte ut ny påminning til idrettslagene før fristen. 

 

2: Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018. 
 Marian Lyngsaunet, Verdal Kommune. 
- Gjennomgikk innholdet i planen med fyldig og gode kommentarer. 
- Planen er en revidering av plan av 2010 – 2013 og framstår i ny lesevenlig format. 
- For og søke om spillemidler må kommunen ha en godkjent plan krever KUD. 
- Anleggene som det søkes på må ligge inne i planen for og komme i betrakning. 
- Kommunen har hatt nært sammarbeid med Levanger Kommune om fellesdelen. 
- Idrettsrådene i Levanger og Verdal har vært innkalt på 2 fellesmøter der framdrift 

osv er framlagt. Kommunen deltatt også på styremøter i Verdal Idrettsråd og 
orientert om framdrifta osv. 

- Planen er ute på høring med høringsfrist 28. november. 
 

 



    Verdal Idrettsråd 
 
3: Barne- og ungdomsidrett:  
 Mari-Ann Landsem Melhus,  Nord Trøndelag Idrettskrets. 
- Et engasjerende innlegg om Barneidrettsbestemmelsene og Utfordringer i 

ungdomsidretten, framla forskning som viser at frafallet er stort i for ungdommen, 
frafallet starter tidligere jo tidligere spesialisering starter. (se vedlagt poverpoint) 

- Idrettskretsen har tilbud til idrettslagene om kurs osv, og oppfordret intreserte til og 
ta kontakt med Idrettskretsen. 

- Oppfordret Idrettsrådet i samarbeid med Kommunen til å vurdere et 
aktivitetslederkurs som et tilbud til idrettslagene. 

 
4: Diverse orienteringer fra Idrettsrådet. 
 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018 

Idrettsrådet vil sende inn noen høringsforslag,  gjennomgikk forslagene med 
meldemmene, ingen invendinger. 
 

 Sender også inn høringsforslag til følgende. 
- Kommunedelplan oppvekst 2015-2022 
- Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 
- Kommunedelplan kultur 2015 – 2030 
- Økonomiplan 2015 – 2018 og budsjett for 2015 

Gjennomgikk forslagene med meldemmene, ingen invendinger. 
 

 Idrettsrådet har mottatt flere kandidater til Ildsjelsprisen 2014. Styret utnevner 
vinneren, utdelinga vil skje 20.desember på Kommunens hedersdag på Stiklestad 
Kulturhus 
 

 Orienterte om utredninga og framdrifta for friidrettsanlegg som nå er under politisk 
behandling i kommunen.  
Det er kommet innspill fra Verdal IL i ellevte time på forballhall ved Verdal 
Videregående så det går mot en ny vurdering/utredning i løpet av første kvartal 
2015 for å se på muligheten for hall i tilegg til friidrettsanlegget.  
Turnmiljøet  i Verdal har meldt inn behov for en basishall, Verdal Klatreklubb meldt 
inn behov for klatrehall og Verdal Helsesportslag har meldt inn behov for tilgang til 
hall for bueskyting så dette bør også sees på opp mot en eventuell hall. 
Idrettsrådet deltar i utredningsgruppa. 
 

 Idrettsrådet vurderer og arrangere et møte i februar ang Idrettsrådets funksjon, 
sammarbeidsavtalen mellom Kommunen og Idrettsrådet osv, der vi henter inn 
forelesere fra for eks NIF osv. 
Politiske partier, aktuelle adm, ansatte i kommunen, Idrettslagene, NTIK innkalles.  
 
Paul takket alle for et givende møte! 
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