
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 9. april 2019, kl 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Eli Anita Valbekmo 
Eva Kristin Bjørvik 
Frode Strand, Verdal kommune 
 
Forfall:  

Roy Aasheim 
Ann Sissel Vehus  
Marius Tingstad 
 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 

 
 Paul ønsket velkommen til første Styremøte etter årsmøte, deltakerne presenterte seg. 

 
SAK 1 – 6  2019/2020 
 
SAK 1  19/20 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 2  19/20 Godkjenning møtereferat av 12.3.2019 

 Referatet godkjent 
 
SAK 3  19/20 Referatsaker: 

 Verdal kommune: Mail av 13.3.19, høring, utredning lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal 
skole med svarfrist 1.mai. 

 NIF: Mail av 18.3.19, undersøkelse fra NIF til alle idrettsråd, ang. kartlegge og få mer innsikt i 
anleggssituasjonen i Norge, samt mer kunnskap om samarbeid mellom idrettsråd og kommunen 
og samarbeid mellom idrettsråd og idrettskrets. 

 TrIK: Mail av 19.3.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets mars 2019 
 Idrettsrådssone Innherred: Høringsutalelse, balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-

2022 sendt Fylkeskommunen og Idrettskretsen 22.3.19 
 TrIK: Mail av 4.4.19, innkalling til ledermøte i Trøndelag Idrettskrets 27.4.19 på Stjørdal 
 Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen: Referat fra møte 8.4.19 

 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
SAK 4   19/20 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Oppsummering av Årsmøte 26. mars 2019 
- Årsmøte greit gjennomført med Vinne skilag som vertskap. Årsmøte var første arrangement i 

Idrettsrådets 50 års markering i 2019 
- Referat fra Årsmøte, oversikt over valgte er utsendt til aktuelle parter.  
- Nytt styre innlegges på idrettsrådets hjemmeside og i klubb adm, ansvar Roy 
- Innrapportering til Brønnøysundregistret, innsending av dokumenter, nytt styre og signaturrett, 

ansvar Roy 
 



 Oppfølging av innlegget til Mari Ann Landsem i forkant av årsmøte – ”idrett for alle i en 
mestringsorientert idrett” 
Idrettsrådet i samarbeid med Idrettskretsen og kommunen følger opp dette med et 
medlemsmøte til høsten. 
 

 Signaturrett: 
Vedtak: Leder Paul Elvebø og nestleder Marius Tingstad 

 
 Disposisjonsrett på idrettsrådets bankkontoer: 

Vedtak: Leder Paul Elvebø og nestleder Marius Tingstad 
 

 Regnskapsføring: 
Vedtak: Idrettsrådet engasjerer Verdal Driftslag SA for føring av idrettsrådets regnskap for 2019 
 

 Møteplan for Idrettsrådet 2019/20: 
Vedtak: Følgende møteplan for Styremøter fastsettes 
Torsdag 9.mai – Torsdag 13.juni – Torsdag 5.september – Torsdag 10.oktober  
Torsdag 21.november – Torsdag 9. januar – Torsdag 6. februar – Torsdag 12. mars. Årsmøte 
Torsdag 26. mars 
 

 Oppnevning av idrettsrådets medlem i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget: 
Vedtak: Leder Paul Elvebø med nestleder Marius Tingstad som varamedlem i perioden april 
2019/april 2020 
 

 Fordeling av ansvar i handlingsplanen 2019/20 vedtatt på Årsmøte 26.mars 2019: 
Vedtak: Fordeling av ansvar i handlingsplan 19/20. (se vedlegg) 
 

 Høringsutalelse ny Stiklestad skole-idrettsanlegg: 
Idrettsrådet har mottatt fra Verdal kommune høring av utredning av lokalisering for ny Stiklestad 
og Leksdal skole med og uten sambruk mellom tomte- og idrettsformål, med høringsfrist 
1.5.2019. 
Vedtak: Framlagt høringsutkast godkjennes og oversendes postmottak i Verdal kommune. 
 

 Verdal kommune, budsjettet 2020 og økonomiplanen 2021 – 23:  
Idrettsrådet på vegne av idretten fremmer følgende nye anlegg for innarbeides i 
kommunebudsjettet 2020 og økonomiplanen 2021 – 23 

 Rekruteringsanlegg for friidrett  
 Basishall ved ny Stiklestad skole 

Vedtak: Framlagt utkast godkjennes og oversendes postmottak i Verdal kommune. 
 

 Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019:  
- Skriving av beretning pågår 
- Jubileumslogo og rollup er utarbeidet og tatt i bruk. 
- Refleksbånd til utdeling på jub.arrangementene er ferdige og mottatt. 
- Idrettsrådet gjennomfører følgende jubileumsarrangementer i 2019. 

Stand på Øras dager - medarrangør av IKON konferanse - stand på Vukudagan og 

Jubileumsarrangement tirsdag 1. oktober. 

- Idrettsrådets teskjorter påtrykkes jubileumslogoen for bruk på stand osv. 

 

 Øras dager 22 – 24 august 2019: 
- Møte i Øras dager komiteen avviklet 26.mars – Idrettsrådet ansvarlig for idrettens involvering 
- Idrettsrådet bestiller stand på Øras dager og i samarbeid med Øras dager komiteen 

arrangerer en idrettspolitisk paneldebat med idrettens 3.valgkampsaker 
 

 Sentralidrettsanlegget: 
- Møte i styringsgruppa avviklet 28.3.19. 
- Vekstorget jobber godt med oppussing av anlegget 
- Norconsult jobber med en Masterplan (anleggsplan) som vil bli framlagt snar for styringsgruppa 

til vurdering 
 
                                                  



 Kjentmannsmerkene 50 år 2020: 
- Søknad om klopplegging til Grønningen sendt Verdal kommune 8.3.19, er nå lagt ut på høring i 

Fylkeskommunen. 
- Komiteen sluttfører de siste tavlene og få utlagt de siste postene på Ut.no/rett i karte. 

 
 Status skoleutbygging/Idrettsanlegg: 

- Vinne skole, idrettsanlegg 
- Stiklestad nye skole idrettsanlegg 
- Ørmelen skole, idrettsanlegg 

 
SAK 5 19/20 Orienteringer: 
v/Paul 

- Tilstede på årsmøte i Vuku IL 18.3.19 
- Tilstede på årsmøte i Verdal Næringsforum 20.3.19 
- Tilstede på årsmøte i Verdal Sportsdykkerklubb 21.3.19  
- Møte angående skytteranlegg 26.3.19 
- Tilstede på Årsmøte hos Stiklestad IL 27.3  
- Møte på kulturkontoret angående innkomne anleggselementer til anleggsmidlene 28. 3 – justert 

retningslinjene og anleggselementer – pengene 400 000 er kommet inn på Idrettsrådets konto 
og er nå utbetalt til berørte klubber  

- Møte i Styreingsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28.3 
- Møte i Øras dager-komiteen 1.4  
- Møte med berørte klubber ang. høringsutalelse for tomtevalg osv for ny Stiklestad skole 2.4 
- Tilstede på Årsmøte hos Verdal IL 3.4 
- Tilstede på styremøte i Stiklestad IL,8.4 
- Ann Sissel deltatt på møter angående Sykkel til jobben aksjonen 2019 

 
SAK 6  19/20 Arbeid framover: 

- Møte angående skyteanlegg 23.4 
- Møte i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget 25.4 
- TrIK, ledermøte 27. april på Stjørdal 
- Møte i Øras dager komiteen 29.4 og med idretten 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannskomiteen 2.5 
- Møte i styringsgruppa, masterplan - Sentralidrettsanlegget 3.5 
- Øras dager komiteen – fellesmøte 7.5 
- Styremøte i Idrettsrådet 9.5 
- Møte i idrettsonerådet, Steinkjer 22.5 
- Nasjonal Idrettsrådskonferanse 30.8 – 1.9, Ålesund 

 
 
 
 
Neste Styremøte: TORSDAG 9. mai kl 18.00 – 21.00 – Tindved 

 
 

 
Ref: P.E   


