MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD
Møtested:
Dag/Dato:

Tindved
Tirsdag 13. november 2018, kl 19.00 – 21.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Ann Sissel Vehus
Sissel Eva Skrove
Frode Strand, Verdal kommune
Forfall:
Roy Aasheim
Hege Anita Austad
Johannes Rosvold

Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og TrIK.
SAK 19 – 24 2018/2019
SAK 19 18/19 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent
SAK 20 18/19 Godkjenning møtereferat av 25.9.2018
 Referatet godkjent
SAK 21 18/19 Referatsaker:

 Vinne IL: Mail av 27.9.18, anleggsmidler Nessbanen
 Vinne IL: Mail av 27.9.18, skisseutkast rehabilitering av Vinne skole
 Vinne skole: Mail av 28.9.18, referat 27.09.18 med Vinne IL, Verdal Sportsskytterlag
og Verdal Idrettsråd ang. skisseutkast, rehabilitering av Vinne skole
 NIF: Mail av 29.9.18, gjennomføring av samråd – moderniseringsprosjektet
 Verdal kommune: Mail av 9.10.18, veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever
i fattigdom - innspill fra kontaktpersoner tilskuddsordningen
 TrIK: Mail av 10.10.18, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets oktober 2018
 TrIK: Mail av 16.10.18, høring forslag nye organisasjonsmodeller Norsk Idrett
 Verdal kommune: Mail av 30.10.18, utlyste midler "Nasjonal tilskuddsordning for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier".
 TrIK: Mail av 31.10.18, høringsprosesser - moderniseringsprosjektet og ny
Anleggspolitikk
 TrIK: Mail av 1.11.18, Idrettssonemodell - møte/workshop 6.11.18
 TrIK: Mail av 12.11.18, referat fra møte i Idrettssone Innherred 6.11.18
 TrIK: Mail av 13.11.18, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets november 2018
Referatsakene tatt til orientering.

SAK 22 18/19 Diskusjon og vedtakssaker:
 NtIK, høring framtidig organisering av norsk idrett
Viktige saker for Idrettens framtid, viser til samarbeidsmøte mellom Snåsa, Steinkjer,
Verran, Inderøy, Verdal og Levanger idrettsråd 6. november.
Vedtak: Enig i å sende inn felles høringsutalelse innen fristen, er under utarbeidelse –
framlegges for styrets medlemmer før oversendelse

 NtIK, høring, forslag til ny anleggspolitikk
Viser til samarbeidsmøte mellom Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger
idrettsråd 6. november.
Vedtak: Enig i å sende inn felles høringsutalelse innen fristen, er under utarbeidelse framlegges for styrets medlemmer før oversendelse
 Verdal kommune - budsjett 2019, langtidsbudsjett 2019 – 2023
Idrettsrådet sender inn innspill på vegne idretten til budsjettet 2019 og langtidsbudsjettet
2019 – 2023, utkast til brev ble behandlet.
Vedtak: Verdal Idrettsråd sender på vegne av idretten, innspill til politisk budsjettet
behandling 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
 Vinne skole:
Rehabilitering/nybygging av Vinne skole. Idrettsrådet innvolvert av Vinne IL og Verdal
Sportsskytterklubb angående idrettens behov og involvering.
Idrettsrådet deltatt på flere møter, blir orientert av klubbene etterhvert
Framdrift i prosessen, forprosjektet ferdig i desember – politisk behandling i januar –
andbud ut etter politisk behandling – byggestart juni 2019 med planlagt ferdigstillelse til
skolestart høsten 2020
 Oppgradering av Kjentmannsmerkene:
Prosjekt oppgradering av kjentmannsmerkene er nesten ferdig for i år, gjenstår noen få
tavler og sette ut – gjenstår da noen få tavler samt et par avklaringer til neste år så er
alle 40 postene oppgradert med tavle, skilting og kasse osv.
Fylkeskommunen melder at sluttregnskapet på turskiltprosjektet ligger for utbetaling –
bidrag til Verdalsbruket til klopplegging jamfør budsjett er avsatt så økonomisk vil
prosjektet oppgradering av kjentmannsmerkene går i balanse i henhold til budsjett.
Fin reportasje i Innherred 15 oktober om prosjekt oppgradering – mye gode
tilbakemeldinger på sosiale medier osv – merket økt etterspørsel –kjøpt inn mer års
tallerkener osv.
 Nye Stiklestad skole:
Nye idrettsanlegg ved ny Stiklestad skole. Møte avviklet 24.10.18 med berørte klubbene
der di bekrefter arealbehovet for nye anlegg som Idrettsrådet på vegne av idretten
sendte inn til kommunen 29.10.2017.
Status: Firma Sweco Norge AS har nå utarbeidt forslag til di fem utpekte
plasseringsmuligheter for ny skole samt idrettsanlegg – plassering kommer vel til
politisk behandling i første halvår 2019.
Framdrift: Idrettsrådet innkaller fortløpende berørte klubber når det skjer noe så idretten
gir samlet høringsutalelse etter hvert.
 Verdal videregående:
Fylkeskommunen avsatt i budsjettet 2019 – 2024 281,8 mill til utvikling av Verdal
videregående skolen – det jobbes for tiden med en masterplan som vil inneholde også
kropsøvingshall (fotballhall med kunstgress)
Etter samtale med eiendomsavdelinga i Fylke får ikke Idrettsrådet innsyn i
planutarbeidelsen..
 Sentralidrettsanlegget:
Frode orienterte om driftsavtalen, kommunen avvikler møter med Verdal IL.
Masterplan (anleggsplan) under utarbeidelse – avsatt midler til nytt garderobeanlegg
Idrettsrådet blir forelagt for utalelse når mer konkret er på plass.

SAK 23 18/19 Orienteringer fra alle
Paul:
- Medlemsmøte med klubbene avviklet 27.september
- Deltatt på årsmøte i Verdal IL 4. oktober
- Deltatt på Verdal O-klubbs møte med kommunen 5. oktober ang. NM 2019
- Repsenterte under åpning av ny 11 er kunstgressbane hos Vuku IL
- Møte med politiske partier avviklet 9. oktober
- Sluttregnskap på turskiltprosjektet sendt Fylkeskommunen 17. oktober
- Deltatt på NtIK samspillkonferanse og idrettens hederskveld i Trondheim 19.oktober
- Deltatt på ekstraordinært årsmøte hos Helgådal IL 22. oktober
- Deltatt på Verdal Næringsforums frokostmøte 23. oktober
- Invitert av Fylkeskommunen til anleggsbefaring i Vinne aktivitetspark og Blommen
skisenter 26. oktober
- Søknad om støtte til Verdal Idrettsråds 50 årsjubileum høsten 2019 sendt Verdal
Kommune
- Invitert av kommunen til Fylkes Hovedutvalg for kultur sitt anleggsbesøk i Verdal 15.
- november - Idrettsrådet får ikke til og stille.
- Invitert av kommunen til åpning av ny trimtrapp 18. november - Idrettsrådet får ikke til
å stille..
Ann Sissel:
- Ti på Topp – avsluttet 15 oktober, bøkene tatt inn og god deltakelse i år også
jobber med opplegg for utdeling som blir søndag 18. november på Verdal
videregående.
Ti på Topp postene for neste år er klare så ligger godt an – økonomisk er det ikke
noen oversik på ennå.
Roy – (innmeldt)
- Undersøker om kostnad for App, kjentmannsmerkene til 50 årsjubileumet i 2020.
SAK 24 18/19 Arbeid framover:
- Styremøte 27. november
- Prioritering av spillemidler 27. november
- Utdeling av Idrettens ildsjelspris 15. desember
Neste Styremøter: Tirsdag 27. november kl 18.00 – Julemøte. på Verdal Hotell
Ref: P.E

