
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Mandag 4. februar 2019, kl 18.00 – 20.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Hege Anita Austad  
Sissel Eva Skrove 
Frode Resve, revisor (18.00 – 18.30) 
Jo Anders Haukland, revisor (18.00 – 18.30) 
 
Forfall:  
Roy Aasheim 
Ann Sissel Vehus 
Johannes Rosvold 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og 
TrIK. 
 

 18.00 – 18.30: Styret inviterte Idrettsrådets revisorer for en gjennomgang av hvordan 
de ønsker regnskapet for 2018 satt opp og framlagt for revisjon. 
Framdrift osv ble diskutert. 
 
SAK 37 – 42  2018/2019 
 

SAK 37  18/19 Godkjenning av saklista: 
 Sakliste godkjent 

 

SAK 38  18/19 Godkjenning møtereferat av 7.1.2019 
 Referatet godkjent 

 

SAK 39  18/19 Referatsaker: 
 Norges Håndballforbund Region Nord: Mail av 11.1.19, ad hall-leie for trening av 

barn og unge 
 Verdal kommune: Mail av 23.1.19, høring, offentlig ettersyn - detaljregulering 

Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) med høringsfrist 9.3.2019. 
 TrIK: Mail av 25.1.19, forslag til Idrettstinget og behandling i TrIK 2019 
 Vinne IL: Mail av 25.1.19, ombygging av dagens idrettsbane (fotball)  
 Verdal kommune: Mail av 28.1.19, sluttrapport 2018 Verdal kommune Sykle til jobben 

aksjon 
 Ness IL: Mail av 1.2.19, scooterløyve 

 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

SAK 40   18/19 Diskusjon og vedtakssaker: 
 Høringssvar - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) 
- Verdal kommune har lagt ut til offentlig ettersyn, detaljregulering for Stiklestad alle 2-8 

ved Verdal videregående der helsebygget skal bygges  
Vedtak: Framlagt forslag til høringsutalelse angående omdisponering av arealer til 
isflate og rekruteringsanlegg for friidrett ble bearbeidet og oversendes Verdal kommune.  

 
 



 Prioritering av anlegg til kommunebudsjettet 2020 – og langtidsbudsjettet. 
- Idrettsrådet er oppfordret til å prioritere framtidige nye anlegg og arealbehov. 

Vedtak: Framlagt forslag til prioritering av arealbehov og nye anlegg ble bearbeidet og 
oversendes Verdal kommune for innarbeidelse i budsjett.  
 

 Årsmøte Verdal Idrettsråd 26. mars. 
- Valgkomiteen i arbeid, møte avviklet 10.1.19 
- Forhåndsvarsel/Invitasjon til Årsmøte er utsendt jamfør frister 
- Regnskap for 2018 er nesten ferdig oppsatt, innlevering til revisorene senest i uke 9. 

Ferdig revidert regnskap med revisorberetning sendes ut med saksdokumentene til 
Årsmøte. 

- Gjennomgang av Budsjett for 2019 ble foretatt 
- Årsberetning framlegges for godkjenning på neste Styremøte 12.mars 
- Utsending av saksdokumentene til Årsmøte senest 15. mars 

 
 Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019 
- Justert søknad om støtte med budsjett sendes kommunen. 
- John Ragnar og Jorulv Liaklev. Er godt i gang med skriving av beretning 
- Idrettsrådet gjennomfører følgende jubileumsarrangementer i 2019: 

- Årsmøte 

- Stand på Øras dager.  

- Medarrangør av IKON konferanse 

- Stand på Vukudagan 

- Jubileumsarrangement tirsdag 1. oktober 

- Gjennomgang av jub. Materiell: Jubileumslogo, roll-up og 
refleksbånd til utdeling på jub. arrangementene - innlagt i budsjettet for 2019 
 

 Kommunevalget 9. september 2019 
- Idrettsrådet stiller med stand på Øras dager og Vukudagene, der blant annet  

idrettens valgkampsaker presenteres. 
- Idrettsrådet samarbeider med Øras dager komiteen angående en politisk paneldebatt 

under Øras dager der også idrettens valgkampsaker debatteres. 
- Gjennomgang av hvilke valgkampmatriell vi trenger - innlagt i budsjettet for 2019 

 
 NIFs Ting våren 2019 
- Felles innsending til Trøndelag Idrettskrets av 3 saker fra Idrettsrådene i sone 

innherred.  
- Innføring av familiekontigent, en forsikringsordning for all ungdom i Norsk 

idrett og gratis anleggsleie for barn og unge. 
- Trøndelag Idrettskrets behandlet og støttet forslagene – oversendt til behandling på 

NIF’s Ting 
- God mediaomtale i Innherred 

 
 Idrettsoneråd Innherred 
- Orientering fra møte i idrettssone Innherred nord 22.1.19. Positivt møte med gode 

Erfaringsutvekslinger, nytt møte i begynnelsen av april.  
- Idrettsrådene i sone Innherred sender ikke inn høringssvar på høring ny langtidsplan 

norsk idrett 2019-2023 
 

 Vinne skole – Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb  
- Rehabilitering/nybygging av Vinne skole framlegges for politisk behandling i februar 
- Idrettsrådet invitert av Vinne IL til møte med kommunen 25.1.19, orienterte fra møtet 
- Idrettsrådet følger opp med eventuell uttalelse på vegne av idretten før politisk 

behandling. 
 
 



 
 Sentralidrettsanlegget: 
- Verdal kommune gjennom Vekst Torget overtok drifta av Sentralidrettsanlegget fra 

1.1.2019 
- Idrettsrådet med i Styringsgruppa, orientering fra møte i styringsgruppa 30.1.19.  
- Det er foretatt en enkel gjennomgang av anleggets tilstand – oversikt over feil og 
 mangler framlagt og diskutert, blir fulgt opp. 
- Masterplan (anleggsplan) er under utarbeidelse, nytt garderobebygg med oppholdsrom 
 ligger inne i kommunens budsjett. 
- Møteplan for Styringsgruppa: Torsdag 28.februar – torsdag 28.mars 

 

SAK 41 18/19 Orienteringer 
v/Paul 

 Invitert til møte i TrIK anleggsutvalg 8.1 i Trondheim, takket nei til og sitte som medlem i 
utvalget  

 Anleggsmidler 2019, forespørsel sendt berørte klubber 21.1.19 angående oppdatering 
Av anleggselementer for tildeling av anleggsmidlene for 2019, med tilbakemeldingsfrist 
1. mars 

 Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 23.1.10 
 Møte med redaksjonskomiteen til jub. beretninga 24.1.19  
 Ekstraordinært Årsmøte i Stiklestad IL, 28.1.19 
 Stiklestad IL, møte med kommunen 29.1.19 angående forskuttering 

av spillemidlene som gjenstår 
 Møte i kommunen 30.1 angående skytteranlegg 
 Bistått Ness IL angående søknad om scooterløyve 

 
SAK 42  18/19 Arbeid framover: 

- Møte med politiske partier 6.februar 
- Møte angående klopplegging til Grønningen 7. februar 
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28.februar 
- Styremøte tirsdag 12. mars 
- Årsmøte tirsdag 26. mars 

 
 
 
 
Neste Styremøte: Tirsdag 12.mars kl 18.00 – 21.00 – Tindved 
 
 

 
Ref: P.E   


