
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 25. september 2018, kl 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Johannes Rosvold 
 
Forfall:  
Roy Aasheim 
Hege Anita Austad  
Ann Sissel Vehus  
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og TrIK. 
 
SAK 13 – 18  2018/2019 
 
SAK 13  18/19 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 14  18/19 Godkjenning møtereferat av 12.6.2018 

 Referatet godkjent 
 
SAK 15  18/19 Referatsaker: 

 TrIK: Mail av 18.6.18, Verdal Racingklubb legges ned og går inn i NMK 
 Verdal/Levanger – oppdatering foretatt i SportsAdmin. 
 NIF: Mail av 20.6.18, lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2018 
 TrIK: Mail av 20.6.18, offentlig ettersyn - detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + 
 deponi 
 NIF: Mail av 21.6.18, invitasjon til Anleggs- og lederkonferanse i Tromsø, 2.-4. nov. 
 TrIK: Mail av 22.6.18, informasjon om Idrettens Hederskveld 2018 
 NIF: Mail av 22.6.18, søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018 
 TrIK: Mail av 27.6.18, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets juni 2018 
 Verdal Næringsforum: Mail av 9.7.18, referat fra møte i Øras dager-komiteen 09.07.18 
 Verdal kommune: Mail av 21.8.18, møtereferat fra møte i styringsgruppa for 
 sentralidrettsanlegget 21.8.18 
 TrIK: Mail av 24.8.18,utsettelse av høringsfrist til 31. august 2018. – detaljregulering 
 Tromsdalen kalkbrudd + deponi 
 TrIK: Mail av 27.8.18, fylkestilskudd og litt til. 
 TrIK: Mail av 31.8.18, Trøndelag Idrettskrets inviterer til idrettens hederskveld. 
 Verdal Næringsforum: Mail av 1.9.18, invitasjon til evalueringsmøte12.september, 
 Øras dager 2018! 
 TrIK: Mail av 6.9.18, info om temakvelder Idrettsanlegg og spillemidler og ulike kurs i 
 nær framtid 
 TrIK: Mail av 7.9.18, høring, detaljregulering for Nye Læringsverkstedet Knøttene 
 barnehage, Ydsedalen 
 Sweco Norge AS: Mail av 12.9.18, ny Stiklestad skole - sambruk med nytt 
 idrettsanlegg – parkerinsbehov for idretten. 
 Verdal kommune: Mail av 12.9.18, TV-aksjon 21. oktober – behov for bøssebærere fra 
 idretten  
 Verdal Næringsforum: Mail av 25.9.18, referat fra evalueringmøte for  Øras dager, 12.9.18 

 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
 
 



SAK 16   18/19 Diskusjon og vedtakssaker: 
 Sammenslåing av Verdal Racingklubb og NMK Verdal/Levanger 

Trøndelag Idrettskrets bekrefter i mail av 18.6.18 at Verdal Racingklubb er nedlagt og 

sammenslått med NMK Verdal/Levanger – oppdatering foretatt i SportsAdmin. 

Idrettsrådet består nå av 30 medlemsklubber. 

 

 Sentralidrettsanlegget: 
Marius orienterte fra møte i styringsgruppa 21.8.18 (se referat) 
Status: Masterplan (anleggsplan) er under utarbeidelse, utkast til plan sendes ut til høring hos 
klubbene.  
Ny driftsavtalen utarbeides, Kommunen avvikler møte med Verdal IL først på oktober. 
  

 Nye Stiklestad skole: 
5 alternativer utredes av Sweco Norge AS - hvor løsninger med sambruk mellom skole- og 
idrettsformål skal utredes. 
Sweco ønsker tilsendt fra Idrettsrådet idrettens besøksantall per dag. Dette for å beregne 
parkeringsbehov, anslag er oversendt. 
Utredninga legges ut til høring, og plassering vedtas politisk. 
Idrettsrådet vil innkalle berørte klubber til fellesmøte for felles uttalelse til høringsforslagene. 
 

 Evaluering - Øras dager 23 – 25. august 2018: 
Idrettsrådet deltok i år i komiteen for Øras dager som kordinator for idretten og deltok på 
komitemøtene med gode erfaringer. 
Marius deltok på evalueringsmøtei september. God omtale av idretten i marknadsavisa, 
facebooken og annonsering.  
Idretten stilte sterkt med 7 klubber + Skikretsen med K8 plasthoppbakke, stor aktivitet av 
idretten på lørdag som trakk masse folk. 
Idrettsrådet ønsker å delta på Øras dager også neste år, Idrettsrådet feirer 50 års-jubileum i 
2019. 
 

 Kurs for klubbene: 
Verdal Idrettsråd i sammarbeid med Trøndelag Idrettskrets arrangerte kurs i klubbens 
styrearbeid i praksis. tirsdag 28.august i Vukuhallen. 
Oppsummering v/Marius – gikk fint – deltakerne fornøyd – oppfordrer klubber som ønsker kurs 
til og melde dette inn til Idrettsrådet. 
Deltakerliste og powerpoint fra innleggene utsendt til klubbene. 
 

 Medlemsmøte med klubbene 27. september: 
Torsdag 28. september – sted kommunestyresalen, bestilt – program, utarbeidet og 
utsendt - innlegg på møte fra Idrettskretsen, Verdal Næringsforum, Idrettsrådet og Kommunen -  
kaffe/servering ansvar Hege. 
Diskuterte hvilke idrettssaker som Idretten vil fremme på vegne av klubbene til 
kommunevalget i 2019. Forslag fra Idrettsrådet framlegges på medlemsmøte. 
 

 Møte med politiske partier 9. oktober: 
Tirsdag 9. oktober – sted kommunestyresalen, bestilt – program, utarbeidet og 
Utsendt - innlegg på møte fra Idrettskretsen, Trøndelag Fylkeskommune, Idrettsrådet og 
Kommunen - kaffe/servering ansvar Hege. 
 

 Verdal Idrettsråd 50 år høsten 2019 
Idrettsrådet har sendt søknad til kommunen om støtte til en jubileumskveld med bespising, 

underholdning osv (tirsdag 1. oktober 2019?) – budsjett må ettersendes. 

Planlegger å skrive en beretning, forespurt et par stk, ikke avklart ennå – også se på jubileums-

arrangemang i 2019. 

 Verdal kommune - budsjett 2019, langtidsbudsjett 2019 – 2023 
Kommunen arbeider med budsjett for 2019 og langtidsbudsjett for 2019 – 2023. 

Da det ikke ennå er vedtatt plassering av ny Stiklestad skole og anlegg som blir med der. 

Idrettsrådet avventer til neste år for og få inn beløp i framtidig investeringsbudsjetter. 

 



 Trøndelag Idrettskrets - invitasjon om deltakelse i sonearbeidet. 

Verdal Idrettsråd har mottatt henvendelse og har godtatt invitasjon om deltakelse i 
sonearbeidet jamfør NIF’s forslag til ny organisering av idretten som skal opp på tinget våren 
2019. 
Idrettsrådet har mottatt referat/notater fra oppstartsmøte i idrettssonemodellen som var på 
Steinkjer 17.9.18 
Veien videre.. 
Sonekoordinator Harald Overrein og Idrettskretsen ønsker å få til en Workshop med lederne av 
idrettsrådene i Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger. 
 

SAK 17 18/19 Orienteringer fra alle 
Paul: 
- Idrettsrådet arrangerte møte med friidrettsklubbene i Verdal 20.6.18 – (se referat) 
- Deltok på ekstraordinært Årsmøte i Ness IL 21.6.18 
- Idrettsrådets avviklet arbeidsmøte 14.8.18 
- Møte med Verdal Kommune v/Marthe Bakken 15.8.18 
- Deltok på tildeling av halltimer for sesongen 2018/19 – leietaker møte 15.8.18 
- Deltok på møte i Øras dager komiteen 15.8.18 
- Deltok på møte i TI på TOPP/Kjentmannsmerkekomiteen 16.8.18 
- Deltok på åpning Blommen Skisenter 18.8.18 – vimpel og blomster fra Idrettsrådet. 
- Kommunen behandlet forslag til Nærmiljøanlegg i Vuku 14.8.18 som ble vedtatt – 

Idrettsrådet sendte mail til politisk og støttet dette, bemerket at Idrettsrådet ikke hadde vært 
involvert. 

 
Ann Sissel – (Innmeldt) 
- Ti på Topp – går så det suser, mulig ny rekord i år – avsluttes 15. oktober så blir det 
 opptelling og avslutning med premiutdeling november. 
 Jobbing med neste års poster pågår for fullt. 
 
- Kjentmannsmerkene: 

Oppgradering av Kjentmannsmerket er i sluttfasen,skilt, kasser, merkestolper er på plass og 
tavler er under montering. 
Sluttrapport sendes Gjensidigestiftelsen innen 1. oktober og Fylkeskommunen i løpet av 
oktober. 
Økonomien følges opp godt og det avsettes kr 80 000 i følge budsjett til innkjøp av klopper i 
år for utlegging neste år på bløte partier. 

 
Hege – (Innmeldt) 
- økonomisk oversikt opp mot budsjett for 2018 per dato – ligger i rute, noe mangler inn og 
 beregnet utgifter ut året vil gi resultat som budsjettert. 
- Mangler medlemskontigent for 2018 fra noen klubber, purring utsendes. 
 
Roy – (innmeldt) 
- På hjemmesia http://www.verdalidrett.no/  er møtereferatene og noe annet lagt ut  
- Fordeling av LAM- midlene 2018 er foretatt og godkjent av Idrettskretsen – pengene 
 utbetales fra NIF til klubbene 
- Undersøker om App for kjentmannsmerkene til 50 årsjubileumet i 2020. 
  
 
SAK 18  18/19 Arbeid framover: 
- Medlemsmøte torsdag 27. september 
- Møte med partiene tirsdag 9. oktober  
- Utsende forespørsel til kandidater til årets Idrettens ildsjelspris i oktober 
- Styremøte 27. november 

 
Neste Styremøter: Tirsdag 27. november kl 18.00 – Julemøte. 
 
 
Ref: P.E   


