
 

Referat fra medlemsmøte 
 

Sted:  Kommunestyresalen, Verdal Kommune 
Dato:  Torsdag 27. september 2018 
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.  
 
1: Trøndelag Idrettskrets v/Kjell Bjarne Helland og Jonas Austmo Kolstad 

- Sonemodellen -  mulige kompetansetiltak ut til idretten - idrettsrådets rolle, 
viktig og ta saker i gjennom Idrettsrådet -  
idrettspolitisk dokument – ALLEmed -  økonomiske barrierer og 
moderniseringsprosessen som er startet. 
Se vedlagt presentasjon. 

 

2: Verdal Næringsforum v/Ingrid Dahl Furunes 
- Orienterte om hva Næringsforumet er, Styre, underkomiteer – utviklinga av 

medlemsbedriftet som nå er 201, deriblant Idrettsrådet på vegne av idretten. 
- Verdal har Norges 3 største industripark. 
- Næringsforumet har viktige møteplasser som også er aktuelle for idretten så 

som Øras dager, vinnerkultur, ledelse – IKON, idrett, kultur, offentlig sektor og 
næringsliv. 

- Tanker rundt hvordan kan Verdal næringsforum samhandle med idretten. 
Se vedlagt presentasjon. 

 

3: Verdal Idrettsråd: 
- Idrettsrådet framla 2 forslag på  idrettssaker som fremmes for partiene i Verdal 

til kommunevalget i 2019. 
Etter en diskusjon ble det enighet om å utarbeide disse forslagene bedre og 
framlegge dem på møte 9. oktober med partiene 

 

Diverse fra Idrettsrådet 
- Orienterte om:  
- Idrettens Anleggsplanen i Verdal 
- Idrettsregistreinga/Lam midlene 2018 som nå er utbetalt fra NIF til klubbene, 

viktig og jobbe nøye med registreringa frammover. 
- Kommunalt driftstilskudd 2018 utbetalt til aktuelle klubber – se på mulig 

oppdatering/revidering av tekst osv for 2019 
- Verdal Idrettsråd, 50 år i 2019 og vil bli markert med en hyggekveld med 

servering, beretning osv. 
- Prosessen med oppgraderinga av Kjentmannsmerkene pågår for fult, kasser, 

skilting osv er på plass – holder nå på med og sette ut nye infotavler ved start 
på alle 40 poster. 

 
Leder  takket for oppmøte og ønsket alle vel heim! 
 
P.E - Ref  
 


