
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Verdal Hotell 
Dag/Dato: Tirsdag 27. november 2018, kl 18.00 – 20.30 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Ann Sissel Vehus 
Hege Anita Austad  
Johannes Rosvold 
Frode Strand, Verdal kommune 
Bjørn Iversen, Verdal kommune, Ordfører (19.30 – 20.30) 
Trine Reitan, Verdal kommune, leder komitee Mennesker og Livskvalitet (19.30 – 20.30) 
 
Forfall:  
Roy Aasheim 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og 
TrIK. 
 

SAK 25 – 30  2018/2019 
 
SAK 25  18/19 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 26  18/19 Godkjenning møtereferat av 25.9.2018 

 Referatet godkjent 
 
SAK 27  18/19 Referatsaker: 

 Verdal IL: Mail av 14.11.18, ang driftsavtale sentralidrettsanlegget 
 Verdal IL: Mail av 23.11.18, kommunens svar ang driftsavtale VK – VIL 
 Verdal kommune: Mail av 26.11.18, nyttig informasjon til dere som skal søke om 
 tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 
 Verdal kommune/Friskslivssentralen: Mail av 26.11.18, invitasjon til åpen temakveld 
 med info fra Den Norske Turistforening tirsdag 27. november 2018 

Referatsakene tatt til orientering. 
 
SAK 28   18/19 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Verdal Idrettsråds Ildsjelspris 2018: 
Idrettsrådet har mottatt forslag på flere kandidater til årets Idretten Ildsjelspris. 
Utdeling foregår lørdag 15. desember under kommunens arrangemang på Stiklestad 
Nasjonale Kulturhus. 
Vedtak: Idrettens Ildsjelspris 2018 tildeles Ann Sissel Vehus, Nord-Trøndelag 
Bedriftsidrettskrets. 
 

 Årsmøte 2019, Verdal Idrettsråd:  
Årsmøtet avvikles tirsdag 26. mars 2019. 
Følgende arbeid iverksettes på nyåret:  
Revidering av regnskapet når dette er klart - utarbeide budsjett for 2019 - valgkomiteen 
settes i arbeid - utkast til årsberetning framlegges - innkalling til klubber, gjester osv 
innenfor tidsfristen. 
Vedtak: Årsmøte avvikles tirsdag 26.mars 2019 med Vinne Skilag som vertskap 



 
 Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/19 

Frode Strand, Verdal kommune, fremla forslag til prioritering. 
Etter gjeldende retningslinjer rykker gjenstående søknader opp og prioritering foretaes 
kun for de nye søknadene som er innkommet i år, som settes nederst på lista. 
Det er i år 23 ordinære søknader og 11 for nærmiljøanlegg 
Vedtak: Verdal Idrettsråd slutter seg til framlagt prioritering 
 

 Verdal Idrettsråd 50 år høsten 2019 
Søknad om økonomisk støtte til jubileums arrangemanget med budsjett er sendt 

kommunen. Skriving av beretning er på gang. Arbeider videre med jubileumet på 

nyåret. 

 

 TrIK, høring, forslag til ny moderniseringsprosess og anleggspolitikk 
Viser til samarbeidsmøter mellom Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og 
Levanger idrettsråd. 
Felles høringsutalelse om moderniseringsprosessen er sendt TrIK innen fristen. 
Felles høringsutalelse om ny anleggspolitikk sendes TrIK innen fristen 7. desember 
 

 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/kommunen etter hvert 
Reviderte plantegninger mottatt. 
 
SAK 29 18/19 Orienteringer 
Ann Sissel: 
Ti på Topp: 

- Ti på Topp 2018 ble også et godt år, med over 20117 besøk. 
- Premieutdeling foretatt på Verdal videregående søndag 17. november med godt 

oppmøte 
- Samlet toppvertene til en hyggelig avslutning på Holmen gård 
- Neste års poster er utpekte og greie 
- Toppsponsorer til Ti på topp postene er på plass, søknad sendes kommunen om 

støtte 
Kjentmannsmerket: 

- Prosjekt oppgradering av kjentmannsmerkene er ferdig for i år, gjenstår noen få 
tavler og sette ut til neste år.  

- Sluttutbetaling på turskiltprosjektet ligger til utbetaling hos Fylkeskommunen 
- Økonomisk vil prosjektet oppgradering av kjentmannsmerkene går i balanse i 

henhold til budsjett. 
 
Hege: 
- Økonomisk oversikt for 2018 per dato ble framlagt, økonomien er under kontroll opp 
 mot budsjett. 
- Purring av medlemskontigent til de som ennå ikke har betalt for 2018 er utsendt. 
- Møte med revisorene avvikles medio januar 2019 
 
Frode: 
- Åpning av trimtrapp ved elvepromenaden foretatt 17. november med godt oppmøte 
- Jobber med revidering av temaplan, anlegg for leik, idrett og aktivitet. 
- Utkast blir framlagt for Idrettsrådet til høring. 
 
Paul: 
- 13.11 deltatt på Åpent møte arr av Verdal kommune ang samhandling 
- 21.11 Formannskapet – budsjettbehandling 



 
Møte med Ordfører og leder av komiteen Mennesker og Livskvalitet - 19.30 – 20.30 
Leder i Idrettsrådet ønsket velkommen og orienterte om følgende: 
- Idrettsrådets innsendte forslag til budsjettbehandlinga i kommunen angående 

idrettens utgifter til vaktmester i Ørahallen. 
- Drifts- og investeringsmoms på kommunale idrettsanlegg, Idrettsrådet ønsker å 

undersøke dette nærmere. 
- Idrettsrådet ønsker å revidere Samarbeidsavtalen mellom kommunen og Idrettsrådet 

høsten 2019. 
- Orienterte om moderniseringsprosessen NIF har satt i gang. 
- Orienterte om masterplanen ved Verdal videregående og planer om idrettsanlegg 

der. 
 
En god diskusjon/meningsutveksling forekom, der Ordføreren blant annet orienterte 
om kommunens investeringer og stramme økonomi framover osv. 
Framhevet det gode samarbeidet mellom kommunen og Idrettsrådet 
Var forståelse for Idrettsrådets innspill ang vaktmesterutgift i Ørahallen, men kunne 
ikke love noe – budsjettet sluttbehandles i kommunestyret 10. desember. 

 
SAK 30  18/19 Arbeid framover: 
- Verdal kommune, møte resursgruppa for Trafikksikker kommune 28. november 
- Verdal kommune, møte angående klopping til Grønningen 29. november 
- TrIK, møte moderniseringsprosjektet i Idrettskretsen på Steinkjer 29. november  
- Verdal Friidrettsklubb, møte med klubbene med friidrett 5. desember 
- Verdal kommune, Innspillsmøte Verdalselva 11. desember 
- Verdal Idrettsråd, utdeling av Idrettens ildsjelspris 15. desember 
- Verdal Idrettsråd, Styremøte 7. januar 2019 
 
 
 
Neste Styremøter: Mandag 7.januar kl 18.00 – 21.00 – Tindved 
 
 

 
Ref: P.E   


