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

Tindved
Torsdag 13. juni 2019, kl 18.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Ann Sissel Vehus
Roy Aasheim
Frode Strand, Verdal kommune
Forfall:
Eli Anita Valbekmo
Eva Kristin Bjørvik
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 13 – 18 2019/2020
18.00 – 18.45: Vinne IL var invitert for og orientere Idrettsrådet om planene for rehabilitering av
gressbanen og ny 9er fotballbane med kunstgress på Vinne stadion.
Fra Vinne IL møtte leder Anne Segtnan og prosjektleder Torbjørn Veie
- Presenterte planene som er utarbeidet for oppgradering av 11er fotballbanen og ny 9er
kunstgressbane. Klubben har jobbet et par år med dette, og det henger nå i sammen med
oppgraderinga av Vinne skole, så viktig og ta dette samtidig.
- Orienterte om litt historikk. Gressbanen åpnet i 1986 og klubbhuset som nå blir revet ble tatt i
bruk i 1992.
- Avventer nå reguleringsplanen for området som er ute på høring – når den er godkjent vil
klubben søke om forhåndsgodkjenning hos kommunen og videre levere spillemiddelsøknad til
høsten.
- Klubben orienterte videre om plantegninga for nyskolen der klubben får et klubbrom på ca 50
kvadratmeter til disposisjon, tilgang til ny idrettshall og garderobefasiliteter.
SAK 13 19/20 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent
SAK 14 19/20 Godkjenning møtereferat av 9.5.2019
 Referatet godkjent
SAK 15 19/20 Referatsaker:
Spare Bank 1 SMN: Mail av 14.5.19, søknad om midler til Verdal Idrettsråd
NIF: Mail av 16.5.19, verktøykasse for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
TrIK: Mail av 20.5.19, referat fra statusmøte Verdal IL 9.mai 2019
TrIK: Mail av 21.5.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets mai 2019
TrIK: Mail av 23.5.19, Idrettsoneråd Innherred, referat arbeidsmøte 22.05.19
NIF: mail av 23.5.19, nyhetsbrev følg Idrettstinget direkte 24.-26. mai
Kjentmannsmerkt/Ti på Topp komiteen: Mail av 26.5.19, referat fra møte i komiteen 2.5.19
Verdal kommune: Mail av 27.5.19, høringsbrev planprogram for revidering av
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
 TrIK: Mail av 29.5.19, invitasjon temakveld e-sport Verdal, Verdal Idrettsråd medarrangør









 Verdal kommune: Mail av 31.5.19, servicerapporter TEBE sport
 Verdal Kommune: Mail av 7.6 19, protokoll ST 16/2019 NP-2019-16 Saksframlegg
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Evaluering av merking, sti til Hitre seterfjellet.
 Kjentmannsmerkt/Ti på Topp komiteen: Mail av 11.6.19, referat fra møte i komiteen 27.5.19
Referatsakene tatt til orientering.
SAK 16 19/20 Diskusjon og vedtakssaker:

 Økonomisk oversikt per 13.6.19
- Regnskap mot budsjett per 13.6.19 med prognose ut året ble framlagt, det ser ut til å gå
mot litt mer underskudd en budsjettert for 2019. Styret tok orienteringa til etterretning.

-

Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019:
Eli har utarbeidet utkast til invitasjon og foretar utsending og mottak av påmeldinger.
Sjekker palviongen, servering, toastmaster, underholdning osv
Skriving av jub beretning er i rute. Beretninga blir på flere sider en som beregnet, noe som vil gi
noe økt kostnad en budsjettert
- All planlagte jubileumsmatriell er fått laget og tatt i bruk.
 Idrettsregistreringa 2019 - Idrettstinget 24-26 mai:
- Idrettsregistreringa 2019 viser for klubbene i Verdal et medlemstall 7101 med et aktivitetstall på
7224 noe som er en nedgang fra siste år da medlemstallet var 7326 og aktivitetstallet var 7830.
6 klubber tilbyr idrettskole der har tallet økt fra 232 til 441 registrerte noe som er en positivt
utvikling
- Melding fra NIF om at oppsettet for LAM midlene til klubbene kan settes opp etter 15. august,
med utbetaling til klubbene i august/september.
- Innsendte tre forslag fra Idrettsrådene i sone Innherred til NIF’s ble vedtatt, blant annet blir nå
medlemskontigenten per medlem på minimum kr50, noe som vil redusere kostnaden for familier
og delta i idretten.
- NIF’s moderniseringsprosjektet for idretten ble også vedtatt, hvilken konsekvens dette vil få for
idretten blir det spennende og se etter hvert.
 Kommitee Mennesker og Livskvalitet 5.6.19.
- Idrettsrådet invitert av Verdal kommune til årlig informasjon i kommitee Mennesker og
Livskvalitet
Idrettsrådet orienterte om anleggsbehov, budsjettinspill, idrettens valgkampsaker til
kommunevalget i september, Kjentmannsmerkene og Ti på Topp.
Gode tilbakemeldinger på jobben Idrettsrådet gjør.
 Revidering av sammarbeidsavtalen mellom Verdal kommunen og Idrettsrådet:
- Idrettsrådet tilskriver kommunen med oppsigelse av eksisterende avtale som det er 6 måned
frist på.
- Idrettsrådet avvikler et arbeidsmøte etter ferien for å lage et revidert utkast som oversendes
kommunen for videre behandling.

-

Kommunevalget 2019 - Idrettskupong:
Idrettsrådet har utarbeidet en Idrettskupong til kommunevalget som utsendes til partiene.
Framlagt utkast til spørsmål ble gennomgodt og godkjent – utsendes snarest til partiene.
Planlagt valgkampmatriell er nå laget og klart til og bli tatt i bruk under Øras dager osv.

 Kommunal høring angående planprogram og arealdelen:
- Idrettsrådet sender inn på vegne av idretten uttalelse innen fristen 6. juli
 Sentralidrettsanlegget:
Orientering fra møte i styringsgruppa 28.5.19
- Det jobbes godt av Vekstorget, servicerapporter fra TEBE sport angående Coop Arena,
Hovedbane, 11´er - Coop treningsbane, 11´er - Ørmelen, 7´er - Verdalsøra, 7´er - Ness
Oppvekstsenter, 7´er - Garnes Oppvekstsenter, 7´er - Stiklestad skole, 7´er - Leksdal skole,
5´er- Vinne, 7´er ble framlagt.
- Det jobbes videre med utkast til masterplan (anleggsplan) for Sentralidrettsanlegget.
- Neste møte i Styreingsgruppa blir 20.6.19

 Kjentmannsmerkene 50 år 2020:
- Ann Sissel orienterte om jobbinga som pågår med og finne 10 nye topper til neste år så det blir
50 år/50 topper, møte avviklet og framlegges i komiteen for endelig bestemmelse.
- Paul orienterte om jobbinga mot Våttåhaugen som en markeringstopp – samtale med
grunneier/e er foretatt og bare positiv tilbakemelding, jobbes videre med dette.
- Fadderavtale utarbeides for Kjentmannsmerkene, flere har meldt seg som fadder, framlegges i
komiteen på neste møte.
- Roy orienterte om App for registrering av Kjentmannsmerkene, trengte noe mer spesifikasjoner
over hva som bør hvære i appen.
- Paul orienterte om status på klopplegging til Grønningen, kommunen behandler nå anke fra et
par beitelag, blir vel så sendt Fylkesmannen til endelig behandling.
- Ann Sissel orienterte om avslag på merkinga til Hitre Seterfjellet, Paul følger opp.
 Rekruteringsanlegg for Friidrett:
- Orientering fra møte i arbeidsgruppa 11.6.19 der Friidrettsklubben framla notat og
tegning til et rekruteringsanlegg ved Ørmelen skole.
- Kommunen legger inn Friidrettsklubbens plantegning i områdekart til neste møte som
blir 11. juli.

 Søknader og tildelte timer Ørahallen og Verdalshallen 2019-20:
- Orientering fra tildelingsmøte 29.5.19. Oppsett over tildelte timer sendt ut til
søkerklubbene – fellesmøte med leie klubbene 15. august
- Verdal Turnforening ønsker og leie på søndager i Ørahallen.
Idrettsrådet avvikler møte med kommunen i juni angående leie tilgang også i helgene.
 Idrettsrådskonferanse – Ålesund
- Invitasjon mottatt til nasjonal Idrettsrådskonferanse 30.8 – 1.9, Ålesund.
Verdal Idrettsråd deltar ikke i år.

-

Øras dager 22 – 24. august 2019:
Idretten er godt involvert også i år under Øras dagen med aktiviteter.
Idrettsrådet stiller med stand på Øras dager.
Samspillkonferanse IKON arrangeres torsdagskvelden 22. august
Idrettsrådet medspiller på paneldebatt med partiene i Verdal med idrettens 3 valgkampsaker og
Idrettskupongen fredaskvelden 23. august

 Vukudagan 2019:
- Idrettsrådet stiller ikke med stand under Vukudagan
 Orienteringer fra diverse prosjekter som er på gang:
- Ny stiklestad skole med idrettsanlegg: Høyre avviklet folkemøte 22.5.19 på skolen –
pressekonferanse på Stiklestad skole om tomtevalg, ny skole 29.5.19 – første sondering foretatt
i Formannskapet i juni. Vedtak om plassering kommer i august til politisk behandling
- Nybygg/rehabilitering av Vinne skole.
Verdal Sportsskytterlag, skytebane – angående erstatningsanlegg til skytterne jobbes det med
alternativer.

-

SAK 17 19/20 Orienteringer:
v/Paul
Deltatt på Høyres folkemøte på Stiklestad skole 22.5.19
Deltatt på møte i Kjentmannsmerke/Ti på Topp møte 27.5.19
Deltatt på møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28.5.19
Deltatt på møte angående fordeling halltimer 29.5.19 – høsten 2019/vinteren 2020
Deltatt på pressekonferanse på Stiklestad skole om tomtevalg, ny skole 29.5.19
Deltatt på møte med Friidrettsklubben om rekruteringsanlegg 29.5.19
Deltatt på møte angående klopplegginga til Grønningen 4.6.19
Invitert til komiteen Mennesker og Livskvalitet 5.6.19
E-sport – temakveld på Verdal 5.6.19 – Idrettsrådet medarrangør
Deltatt på møte ang. utredning av rekruteringsanlegg i Friidrett 11.6.19
Møte i jubileumsberetningskomiteen 12.6.19

-

SAK 18 19/20 Arbeid framover:
Møte angående mulig skytehall 18.6.19
Møte med klubbene angående Øras dager 20.6.19
Stiklestad IL, møte angående Stiklestadhallen 26.6.19
Møte, utredning av rekruteringsanlegg i Friidrett 11.7.19
Møte med halleieklubbene 15.8.19
Øras dager 22 – 24.8.19
Utlyse etter kandidater til Idrettens ildsjelspris 2019
Idrettens hederskveld i Trondheim 1. november
Styremøte 5. september

Neste Styremøte: TORSDAG 5. september kl 18.00 – 21.00 – Tindved

God sommer!!

Ref: P.E

