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

Tindved
Mandag 7. januar 2019, kl 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Ann Sissel Vehus
Hege Anita Austad
Johannes Rosvold
Forfall:
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og
TrIK.
SAK 31 – 36 2018/2019
SAK 31 18/19 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent
SAK 32 18/19 Godkjenning møtereferat av 27.11.2018
 Referatet godkjent
SAK 33 18/19 Referatsaker:
 Verdal Friidrettsklubb: Mail av 28.11.18, innkalling til møte med klubbene med friidrett
onsdag 5. des.
 Verdal kommune: Mail av 29.11.18, Vinne skole, nye plantegninger
 Verdal kommune: Mail av 30.11.18, innkalling til innspillsmøte ang. utvikling av
Verdalselva 11.12.18
 Verdal kommune: Mail av 3.12.18, oppsummeringen etter befaring, tursti Lysthaugen –
Bjørkvatnet – Kvindfjellet.
 Verdal kommune: Mail av 4.12.18, referat fra møte 29.november i ressursgruppa
vedrørende kommunens trafikksikkerhetsplan
 Verdal kommune: Mail av 5.12.18, referat fra evalueringsmøte 4.12.18 ang. TUR FOR
ALLE 2018
 TrIK: Mail av 11.12.18, nyhetsbrev ungdomsidrett fra Trøndelag idrettskrets
 TrIK: Mail av 21.12.18, høringsdokument for ny langtidsplan for norsk idrett
 Gjensidigestiftelsen/Turskiltprosjektet: Mail av 3.1.19, invitasjon til STI konferansen i
Bergen 12. og 13. mars 2019
 Verdal kommune: Mail av 5.1.19, momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
2019
Referatsakene tatt til orientering.

-

SAK 34 18/19 Diskusjon og vedtakssaker:
Sentralidrettsanlegget:
Verdal kommune overtok drifta av Sentralidrettsanlegget fra 1.1.2019
Driftsavtale utarbeidet mellom Verdal kommune og Vekst Torget
Foretatt befaring av kunstgressbanene i kommunen, mangler mye vedlikehold
Idrettsrådet er ikke blitt involvert i prosessen noe Idrettsrådet beklager på det
sterkeste, jamfør sammarbeidsavtalen mellom kommunen og Idrettsrådet.

 Høring framtidig organisering av norsk idrett ”moderniseringsprosess” og ny
anleggspolitikk:
- Felles Høringsutalelse ang. moderniseringsprosess fra Idrettsrådene i Snåsa,
Steinkjer, Verran, Inderøy, Levanger og Verdal sendt TrIK innen fristen 30.11.18
- Felles Høringsutalelse ang. ny anleggspolitikk fra Idrettsrådene i Snåsa, Steinkjer,
Verran, Inderøy, Levanger og Verdal sendt TrIK innen fristen 7.12.18
- Viser også til høringssvar fra TrIK til NIF til disse to høringene.
 NIF’s Ting våren 2019
Styret diskuterte mulige saker og fattet følgende vedtak.
Vedtak: Idrettsrådet fremmer følgende saker på vegne av idretten som oversendes TrIK
innen fristen 22. januar.
- Innføring av familiekontigent
- En forsikringsordning for all ungdom i Norsk idrett
- Gratis anleggsleie for barn og unge.
 Høring ny langtidsplan norsk idrett 2019-2023
På Idrettstinget i mai 2019 er en av de sakene som skal behandles ny langtidsplan
2019-2023 for norsk idrett. Den har tidligere het Idrettspolitisk dokument(IPD), men
dette navnet foreslås nå endret til «Idretten VIL».
Idrettskretsen ønsker innspill og kommentarer på forslaget som er vedlagt.
Frist for tilbakemelding er 31. januar 2019.
- Felles høringsutalelse fra Idrettsrådene i Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Levanger
og Verdal sendt TrIK innen fristen 31.1.19
 Idrettsoneråd Innherred
To fellesmøter er gjennomført (se referater) Verdal Idrettsråd deltok på siste møt og
neste møte blir 22. januar på Steinkjer
Styret diskuterte tilsendt forslag til samarbeidsavtale i eventuelt ”Idrettsoneråd
Innherred”
Vedtak: Verdal Idrettsråd stiller seg skeptisk til å inngå en slik avtale, men er positiv til
at Idrettsrådene møtes noen ganger per år og utveksler ”best praksis” lærer av
hverandre og at Idrettsrådene kan sende inn felles høringssvar på større saker.
 Støtte til BUA (utstyrsbua)
Idrettsrådet fikk inn kr 25.269 fra vare og tjenestemomsen fra NIF som ikke er beregnet
i budsjettet for 2018. Styret ble enige om og gi penger til innkjøp av utstyr til BUA, noe
som vil komme alle til gode i Verdal Kommune – ALLE MED.
Vedtak: Idrettsrådet gir en støtte til BUA på kr 20.000, beløpet belastes regnskapet for
2018. Beløpet ble gitt til BUA den 18. desember 2018 ved en enkel markering.
 Ørahallen - Kommunebudsjettet 2019
Etter innspill fra Idrettsrådet vedtok kommunestyre 10.12.18 og fjerne
vaktmestertillegget i Ørahallen i helgene.
Idrettsrådet fått flere gode tilbakemeldinger fra berørte klubber
 Vinne skole – Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb
Rehabilitering/nybygging av Vinne skole framlegges for politisk behandling jan/feb
2019.01.08
Idrettsrådet involvert av Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb, følger opp med eventuell
uttalelse på vegne av idretten før politisk behandling.
 Ny Stiklestad skole – idrettsanlegg
- Nytt møte med berørte klubber avvikles i februar.
- Sende inn beregnet kostnad for innmeldte anlegg til kommunebudsjettet 2020/
langtidsbudsjettet i løpet februar.

 Kommunevalget 9. september 2019
- Idrettsrådet stiller med stand på Øras dager og stand på Vukudagene, der blant annet
idrettens valgkampsaker presenteres.
- Idrettsrådet samarbeider med Øras dager komiteen angående politisk paneldebatt
under Øras dager der også idrettens valgkampsaker debatteres.
- Valgkamp materiell utformes og legges inn i budsjettet for 2019.

-

Kjentmannsmerkene - Turskiltprosjektet
Sluttutbetaling kr 63.000 fra Fylkeskommunen mottatt, desember 2018
Gjenstår og lage noen få tavler og noen merkeskilt, legges inn i budsjettet for 2019
Status klopplegging til Grønningen – materialer innkjøpt av Idrettsrådet, Verdalsbruket,
kommunen, Statsskog og Fjellstyre, er ferdig skrudd i sammen og klargjort for utkjøring.
- møte 29.11 og 18.12 – noen uklarheter om prosjektet er søknadspliktig.
- Oppdatering av nytt kartet for kjentmannsmerkene pågår med GPS spor innlagt.
- Ann Sissel undersøker framdrift med problemene ved Steinsvåttån og prøveavtalen for
Hitre Seterfjellet – Tverråholman.

-

Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019
Søknad med budsjett sendt kommunen om støtte.
Skriving av beretning John Ragnar og Jorulv Liaklev.
Idrettsrådet gjennomfører følgende jub arrangemang i 2019.
- Årsmøte
- Stand på Øras dager.
- Stand på Vukudagan
- IKON konferanse.
- Jubileumsarrangemang tirsdag 1. oktober
- Jub. materiell utformes og legges inn i budsjettet for 2019
 Årsmøte Verdal Idrettsråd tirsdag 26. mars, med Vinne Skilag som teknisk
arrangør
- Regnskap avsluttes, møte med revisorene, ansv Hege
- Møte med valgkomiteen 10.1.18, ansv Paul
- Budsjett for 2019 på neste Styremøte
- Beretning på neste Styremøte
- Invitasjon utsendes osv jamfør frister











SAK 35 18/19 Orienteringer
v/Paul
Vare og tjenestemomsen 2018 – 21 klubber og Idrettsrådet mottok til sammen kr 1. 269.
695 – 8 klubber søkte ikke.
Idrettsrådet deltok på møte i resursgruppa for trafikksikkerhetsarbeidet i Verdal
Kommune 28.11.18,
Idrettsrådet fikk ikke til og delta på Innspillsmøte Verdalselva 11.12.18 arr av Verdal
kommune.
Idrettsrådet innkalte til møte med Innherred Isidrettslag og kommunen 13.12.18,
angående mulighet for kunstis. (se referat).
Ann Sissel Vehus mottok Idrettens Ildsjelspris for 2018 under kommunens
festarrangemang den 15.12.2018 på Stiklestad Nasjonale Kulturhus – Idrettsrådet
gratulerer.
Idrettsrådet bisto kommunen med og finne kandidater til årlig samling, Heder og ære til
idrettsutøvere i Verdal på Rådhuset 27.12.18
Idrettsrådet deltok på Idrettskretsens Nyttårskaffe på Steinkjer 3. 1.19
NMK Verdal/Levanger tildelt første runde av NM og Power-drift serien (R1) i mai.

-

SAK 36 18/19 Arbeid framover:
Møte i TrIK sitt anleggsutvalg 8.januar i Trondheim, Paul innkalt
Utsende til klubber for oppdatering anlegg – tilskudd til idrettsanlegg 2019.
Årsberetning
Regnskapsavslutning
Møte ang friidrett
Idrettsonemøte Steinkjer 22.1
Styremøte 12. februar 2019

Neste Styremøter: Tirsdag 12.februar kl 18.00 – 21.00 – Tindved

Ref: P.E

