
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Torsdag 9. mai 2019, kl 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Ann Sissel Vehus  
Eli Anita Valbekmo 
Eva Kristin Bjørvik 
 
Forfall:  
Roy Aasheim 
 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 

 
 
SAK 7 – 12  2019/2020 
 
SAK 7  19/20 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 8  19/20 Godkjenning møtereferat av 9.4.2019 

 Referatet godkjent 
 
SAK 9  19/20 Referatsaker: 

 Verdal Idrettsråd: Høringsinnspill om lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole med og 

uten sambruk mellom tomte- og idrettsformål med høringsfrist 1.5.2019. sendt Verdal 
kommunen 10.4.19. 

 Verdal Idrettsråd: Idrettens innspill til kommunebudsjettet 2020 og økonomiplanen 2021-23 
sendt Verdal kommune 10.4.19 

 Norske Skispor: Mail av 11.4.19, nasjonalt kompetansenettverk for løypekjørermiljøene 
 Vuku IL: Mail av 16.4.19, referat fra Årsmøte i Vuku idrettslag 18.mars 2019 
 Verdal Kommune: Mail av 24.4.19, klopplegging Grønningen, høringsbrev og uttalelsene fra 

høringspartene. 
 Nord-Trøndelag Friidrettskrets: Mail av 25.4.19, friidrettsanlegg i Verdal 
 TrIK: Mail av 26.4.19, høringssvar sendt Verdal kommune – lokalisering av ny Stiklestad og 

Leksdal skole med idrett. 
 Øras dager komiteen: Mail av 29.4.19, referat med vedlegg fra møte i komiteen 29.4.19 
 Verdal Kommune: Mail av 30.4.19, godkjent, søknad om klopping av tursti til Grønningen - 

Verdal Idrettsråd. 
 Verdal Kommune: Mail av 2.5.19, vi ønsker hjelp til å utvikle Minsaas plass! Invitasjon til møte 

tirsdag 7. mai 
 TrIK: Mail av 2.5.19, Verdal Racing Klubb - oppdatering i SportsAdmin 
 Øras dager komiteen: Mail av 3.5.19, referatet fra møte med idretten 29.4.19 
 TrIK: Mail av 6.5.19, idrettsoneråd Innherred, temakveld e-sport 5.juni 2019. 
 Verdal Kommune: Mail av 9.5.19, søknad halltimer sesong 2019-20, og møtedatoer 

 
Referatsakene tatt til orientering. 
 



SAK 10   19/20 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Økonomisk oversikt per 9.5.19 
- Idrettsrådets regnskapsføring for 2019 avtalt utført av Verdal Driftslag SA  
- Avviklet en konto og overført innestående til driftskontoen, Idrettsrådet har nå to  

kontoer i Sparebanken. 
- Ny administrator og bruker opprettet, alt på plass angående kontoer. 
- Gjennomgikk regnskap mot budsjett per 9.5.19. På utestående er det sendt ut 

regninger, søknader om støtte er sendt. Økonomien er i rute opp mot budsjett. 
 

 Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019:  
- Eli med bistand av Eva utarbeider invitasjon/utsending/mottak av påmeldinger.  
- Gjennomgikk hvem vi skal invitere til jub kvelden. 
- Gjennomgikk, budsjett, sted, servering, toastmaster, underholdning – Eli og Eva følger opp. 
- Skriving av jub beretning er godt i gang. 
- Jubileumsmatriell: Jubileumslogo, rollup, teskjorter og refleksbånd er fått laget og tatt i bruk. 

 
 Kjentmannsmerkene 50 år 2020: 

- Idrettsrådet gjennomfører markering av Kjentmannsmerkene som er 50 år i 2020, det 
utarbeides opplegg, økonomisk oversikt og gjennomføring som legges inn i budsjettet for 2020. 
Styre oversender følgende til Kjentmannsmerkekomiteen for behandling: 

- Utvidelse med 10 nye poster 50 år - 50 poster 
- Ti på Topp postene i 2020 legges til Kjentmannsmerkene 
- Våttåhaugen som markeringstopp 
- App for Kjentmannsmerkene – se mail fra Roy Aasheim 
- Innføre fadderordning i løpet av sommeren på Kjentmannsmerkene, se utkast til fadderavtale. 

 
Status Kjentmannsmerkene 9.5.19: 

- Sluttføring av tavler, merking, innlegging i Ut.no og i kart på det som gjenstår fra 2018 er under 
utføring. 

- Idrettsrådets søknad om klopplegging til Grønningen godkjent i kommunen, avventer 
klagefristen – utkjøring av kloppene blir til vinteren med utlegging av kloppene i 2020. 

- Samarbeid mellom Kommunen og Idrettsrådet om merking og klopplegging til 
Kvindfjellet/Bjørkvatnet, er utført nå. 
 

 Ti på Topp v/Ann Sissel 
- Alt på plass til åpninga 10.mai – toppvertene merket og satt ut kasse osv – mye snø i fjellet så 

begrenser tilgangen til noen poster til og begynne med - godt forhåndsalg på nettet og stor 
interesse på facebooken, så det blir spennende om vi klarer ny rekord i år. 

- Sammarbeidsavtalen med Bedriftsidrettskretsen skal revideres til høsten, en gjennomgang av 
eksisterende avtale ble foretatt. 

- Deltatt på et møte i kommunen angående sykkel til jobben aksjonen 2019 
 

 Øras dager 22 – 24. august 2019: 
- Idrettsrådet deltatt på møte i Øras dager komiteen 29.4.19, og med idretten 29.4.19 og på 

fellesmøte 7.5 
- Idrettsrådet har bestilt stand på Øras dager. 
- Medspiller på Samspillkonferanse IKON som blir torsdagskvelden 22. august 
- Medspiller på Idrettspolitisk paneldebatt med partiene i Verdal med idrettens 3 valgkampsaker 

som blir fredaskvelden 23. august 
- Valgkampmatriellet bestilles hos Sats og Trykk.  

                                                        

 NIF - Idrettsregistreringa 2019 - Idrettstinget 24-26 mai: 

- Orienterte om. Status Idrettsregistreringa 2019 – status innsendte forslag til NIF’s Ting fra 
idrettssone Innherred – status moderniseringsprosjektet som kommer opp på Tinget – Styret 
i NIF har vedtatt ny anleggspolitikk. 

 

 Sentralidrettsanlegget: 
- Orientering fra møte i styringsgruppa 3.5.19 der Norconsult framla utkast til masterplan 

(anleggsplan) for Sentralidrettsanlegget etter bestilling fra kommunen. 
 

 



 Kommunebudsjettet 2020 – langtidsbudsjett 2020 – 2023 
- Viser til innsendt forslag fra idretten for innarbeides i kommunebudsjettet 2020 og 

økonomiplanen 2021 – 23 
 Rekruteringsanlegg for friidrett  
 Basishall ved ny Stiklestad skole 

- Vurderer eget møte med gruppelederne i partiene før ferien 

 
 Orienteringer fra diverse prosjekter som er på gang: 
- Ny stiklestad skole, vedtak om plassering kommer antagelig i juni til politisk behandling 
- Nybygg/rehabilitering av Vinne skole/Vinne IL/Verdal Sportsskytterlag, skytebane – 

kontakt med berørte klubbene, avventer politisk behandling – angående erstatningsanlegg til 
skytterne jobbes det med to alternativer. 

- Arbeidsgruppe for friidrettsanlegg oppnevnt av Formannskapet, 3 fra Verdal Kommune, 
2 fra Verdal Friidrettskrets og 1 fra Idrettsrådet. Gruppa blir snart innkalt til møte. 
                                       
SAK 11 19/20 Orienteringer: 
v/Paul  

- Møte angående skytteranlegg 23.4.19 
- Møte angående Kjentmannsmerkene 23.4.19 
- Møte angående jubileumsberetninga 24.4.19 
- TrIK, Ledermøte på Stjørdal 27.4.19 
- Møte i Øras dager komiteen 29.4.19 
- Møte med idretten angående Øras dager 29.4.19 
- Møte Kjentmannsmerke/Ti på Topp komiteen 2.5.19 
- Møte styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget, masterplan 3.5.19 
- Møte, utvikling av  Minsaas plass 7.5.19 
- Øras dager komiteen – fellesmøte 7.5.19 
- TrIK, møte med Verdal IL 9.5.19 

 
SAK 12  19/20 Arbeid framover: 

- Møte i jubileumsberetningskomiteen 21.5.19 
- Stiklestad IL, møte angående Stiklestadhallen 22.5.19 
- TrIK, møte i Idrettsonerådet på Steinkjer 22.5.19 
- Invitert av Verdal Høyre til møte på Stiklestad skole 22.5.19 
- Møte i Øras dager komiteen 24.5.19 
- Møte i Styreingsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28.5.19 
- Verdal Kommune, tildelingsmøte for Ørahallen og Verdalshallen 29.5.19 
- TrIK - E-sport, temakveld på Steinkjer 5.6.19 
- Styremøte i Idrettsrådet 13.6.19 
- Nasjonal Idrettsrådskonferanse 30.8 – 1.9, Ålesund 
- Idrettens hederskveld i Trondheim 1. november 

 

 
 
Neste Styremøte: TORSDAG 13. juni kl 18.00 – 21.00 – Tindved 

 
 

 
Ref: P.E   


