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

Tindved
Tirsdag 12. mars 2019, kl 18.00 – 20.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Hege Anita Austad
Johannes Rosvold
Forfall:
Roy Aasheim
Ann Sissel Vehus
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og TrIK.
SAK 43 – 48 2018/2019
SAK 43 18/19 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent
SAK 44 18/19 Godkjenning møtereferat av 4.2.2019
 Referatet godkjent
SAK 45 18/19 Referatsaker:
 Verdal Arbeiderparti: Mail av 4.2.19, innspill til Verdal Ap sitt program – Idrettens innspill
oversendt.
 TrIK: Mail av 6.2.19, idrettssone Innherred, referat møte 22.01.19
 Verdal Idrettsråd: høringsinnspill - detaljregulering Stiklestad allé 2-8, sendt Verdal kommune
6.2.19
 NIF: Mail av 7.2.19, invitasjon til fagseminar og debatt om kvinnelige ledere i norsk idrett
 MRIK: Mail av 7.2.19, nasjonal idrettsrådskonferanse, Ålesund 30.08 – 01.09
 Kjentmannsmerkene/TI på TOPP: referat fra møte i komiteen 12.02.19
 TrIK: Mail av 13.2.19, Trøndelag idrettskrets ønsker tilbakemelding fra idrettsråd og kommuner
om e-sport
 Verdal Kommune: Mail av 13.2.19, referatet fra TUR FOR ALLE møte 12.2.19
 TrIK: Mail av 18.2.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets februar 2019
 Verdal Kommune: Mail av 20.2.19, referat fra innspillsmøte, Verdalselva 11.desember 2018
 TrIK: Mail av 28.2.19, høringssvar sendt Verdal kommune – detaljregulering av Stiklestad alle
2-8
 TrIK: Mail av 28.2.19, innkalling til arbeidsmøte Idrettsoneråd Innherred 3.april 19
 TrIK: Mail av 4.3.19, godkjent søknaden fra Verdal IL om utsettelse av årsmøtet til 3. april.
 Verdal kommune: Mail av 6.3.19, sykle til jobben aksjonen 19
 Kjentmannsmerkene/TI på TOPP: Referat fra møte i komiteen 6.3.19
 Verdal Idrettsråd: Søknad om klopping av tursti til Grønningen sendt Verdal kommune 8.3.19
 Verdal Friidrettsklubb: Mail av 8.3.19, høringsuttalelse Planbeskrivelse. - Detaljregulering
Stiklestad allé 2-8, sendt Verdal kommunen.
 TrIK: Mail av 12.3.19, Idrettsoneråd Innherred – klubbens styrearbeid i praksis, økonomikurs og
KlubbAdmin
Referatsakene tatt til orientering.

SAK 46 18/19 Diskusjon og vedtakssaker:
 Årsmøte Verdal Idrettsråd 26. mars, med Vinne skilag som vertskap:
- Gjennomgang og godkjenning av:
Beretning, regnskap 2018 med revisorberetning, innkomne forslag, budsjett for 2019,
valgkomiteens innstilling og Styrets arbeidsfordeling på møte.
- Årsmøtedokumentene sendes ut til klubbene og gjestene senest 18. mars med vedlegg,
legges også ut på hjemmesida og facebook
- KL 18.00 åpner vi med innlegg av Mari Ann Landsem: ”Idrett for alle i en
mestringsorientert idrett” og ordfører Bjørn Iversen ”Verdalsidretten - samspill mellom idretten
og kommunen”
- ca 19.00 hilsingsord fra gjestene
- Årsmøte åpner ca 19.30 – 20.30

-

Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019
Skriving av beretning er godt i gang.
GV reklame har utarbeidet jubileumslogo og Rollup som blir ferdig til årsmøte
Refleksbånd til utdeling på jub. arrangementene, bestilles
Idrettsrådet gjennomfører følgende jubileumsarrangementer i 2019:
- Årsmøte 26. mars
- Stand på Øras dager
- Medarrangør av IKON konferanse
- Stand på Vukudagan
- Jubileumsarrangement tirsdag 1. oktober

 Øras dager 2019:
- Idrettsrådet deltar også i år i komiteen for Øras dager, første møte er avviklet, nytt møte 26
mars – idretten involveres også i år.
- Idrettsrådet stiller på stand på Øras dager og avvikler i samarbeid med Øras dager komiteen en
idrettspolitisk paneldebatt.
 Sentralidrettsanlegget:
- Idrettsrådet med i styringsgruppa, orientering fra møte i styringsgruppa 28.2.19.
- Det er foretatt maling og oppussing av garderobene – videre pågår det oppretting og
reparering av nett rundt banen og i fotballmålene – framla regnskap for første måned – utleie av
banen går greit.
Neste møte i styringsgruppa torsdag 28.mars.
 Friidrettsanlegg:
- Orientering fra møte med Friidrettsklubben og Friidrettskretsen 5.3.19
- Kommunen nedsetter en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen,
friidrettsklubben og Idrettsrådet for og se på mulighetene for et rekrutteringsanlegg ved skole
 Høring - 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
- Høringssvar innsendt fra Verdal Idrettsråd, Trøndelag Idrettskrets og Verdal Friidrettsklubb.
 Nasjonal Idrettsrådskonferanse 30.8 – 1.9. 2019
- Mottatt invitasjon til nasjonal idrettsrådskonferanse som arrangeres i Ålesund
- Idrettsrådet deltar der.

-

Kjentmannsmerkene 50 år 2020:
Søknad sendt Verdal kommune 8.3.19 om klopplegging til Grønningen
Styret ber komiteen sluttføre de siste tavlene og få utlagt de siste postene på Ut.no.
Innsendt sak fra komiteen om utvidelse av Kjentmannspostene som årsmøtesak.
Styret mener dette er en styresak og fremmer ikke dette på årsmøtet.

 Budsjettinnspill til kommunebudsjettet 2020 – og langtidsbudsjettet.
- Idrettsrådet sender inn følgende for innarbeidelse i kommunebudsjettet 2020 og
Langtidsbudsjettet:
- Rekrutteringsanlegg friidrett
- Basishall
 Vinne skole – Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb
- Rehabilitering/nybygging av Vinne skole godkjent i kommunestyret i februar.
- Idrettsrådet følger opp Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb for og sikre idrettens
interesse.

-

-

SAK 47 18/19 Orienteringer
v/Paul
Mottatt noen justeringsforslag fra klubbene ang anleggselementer til de kommunale
anleggsmidlene for 2019 – Idrettsrådet oversender og avvikler møte med kultur
Idrettsrådet avviklet møte med gruppelederne 6.2.19, der idrettens valgkampsaker, idrettens
arealbehov osv ble framlagt – dette er også sendt partiene per mail.
Deltatt på møte angående klopplegging til Grønningen 7. februar
Deltatt på møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28.februar
Verdal kommune innvilget Stiklestad IL forskuttering på spillemidlene til Blommen skisenter som
gjenstår og få utbetalt
Verdal kommune inviterte til møte 6.3.19, angående sykle til jobben aksjonen 2019, Ann Sissel
Vehus møtte på vegne av Idrettsrådet og følger opp.
SAK 48 18/19 Arbeid framover:
Møte angående skytteranlegg 14. mars, Tindved
Møte i Øras dager komiteen 25. mars, Brikken
Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28. mars, Vekstorget
Årsmøte i Idrettsrådet 26. mars, Vinne skilag
Møte i Idrettsonerådet 3. april, Steinkjer
Styremøte tirsdag 9. april, Tindved
TrIK, ledermøte 27. april på Stjørdal

Neste Styremøte: Tirsdag 9. april kl 18.00 – 21.00 – Tindved

Ref: P.E

