
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Torsdag 5. september 2019 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Eva Kristin Bjørvik 
Terje Gønn, grunneier Våttåhaugen under sak Kjentmannsmerkene 
Atle Aune, Snekkeriet under sak Kjentmannsmerkene 
 
Forfall:  
Eli Anita Valbekmo 
Ann Sissel Vehus  
Roy Aasheim 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 19  – 24  2019/2020 
 
 
SAK 19  19/20 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 20  19/20 Godkjenning møtereferat av 13.6.2019 

 Referatet godkjent 
 
SAK 21  19/20 Referatsaker: 

 Verdal kommune: Mail av 25.6.19, halltimer sesongen 2019-20, ny revidert oversikt.  
 TrIK: Mail av 5.7.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets juli 2019 
 Verdal Idrettsråd: Høring sendt Verdal kommune 5.7.19, planprogram for revidering av 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommuneplaner 
med svarfrist 6. juli 2019. 

 Verdal Idrettsråd: Høring sendt Verdal kommune 5.7.19, detaljregulering Nye Vinne og Ness 
skole – del av 5038/282/66 m.fl. Høringsfrist 6. juli 2019. 

 Vinne IL: Mail av 5.7.19, høringssvar, detaljregulering Nye Vinne og Ness skole sendt Verdal 
kommune. 

 Verdal kommune: Mail av 8.7.19, kopi av brev sendt Leksdal IL angående avslag på tilskudd til 
tråkkemaskin 

 Verdal kommune: Mail av 18.7.19, vedtak i klagesak om klopplegging til Grønningen 
 TrIK: Mail av 16.8.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets august 2019 

 TrIK: Mail av 19.8.19, invitasjon til temakveld idrettsanlegg og spillemiddelsøknader. 
 TrIK: Mail av 21.8.19, idrettens Hederskveld og Ildsjeler 2019 
 TrIK: Mail av 26.8.19, soneidrettsråd Innherred - valg og høringer 
 NIF: Mail av 2.9.19, anleggs- og lederkonferanse 2019 1. - 2. nov 
 NIF: Mail av 4.9.19, en siste innspurt frem til valget 

 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
 
 



 
 
SAK 22  19/20 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Verdal Idrettsråd 50 år 1. oktober 2019  
- Gjennomgikk program for jub. kvelden med toastmaster Rune Dillan 
- Invitasjoner utsendt, Eli og Eva foretar mottak og har oversikta over påmeldte. 
- Palviongen og underholdning er bestilt – undersøker status på servering, bordpynting osv. 

Blomster til utdeling på jub kvelden ansvar Eva 
- Paul orienterte om status jubileumsberetninga  
- Årboka for Verdal 2019, ønsker og ha med noen sider om Idrettsrådets jubileum 
 

 Kjentmannsmerkene 50 år i 2020:  
Terje Grønn orienterte om Våttåhaugen, mottatt midler fra landbrukskontoret til rydding og 
tilrettelegging av stier, gjerding osv. 
Fornøyd med Idrettsrådet insiativ til parkering ved Lydhagen og merkinga som nå er kommet 
opp. 
Gunnar Hjelde hadde foreslått et element på toppen og den ville grunneieren at Idrettsrådet 
skulle realiserer. 
Atle Aune orienterte om at di var med og fikk i gang prosessen på Offesåsen på Steinkjer der 
det ble en stol produsert av Snekkeriet. 
Snekkeriet vil delta med prosjekt element på Våttåhaugen og vil til møte 3. oktober utarbeide en 
prototype så vi har og se. 
- Markeringstopp (Våttåhaugen) møter avviklet med grunneier, grunneieravtale OK. – utkast til 

element på toppen ble framlagt på møte av Atle Aune – arbeider videre med et modellutkast 
til neste møte. 

- Fadderavtale, på plass – møte med fadderne avvikles 23. september 
- Klopplegging, Grønningen status, klage innkommet til kommunen, avventer ny behandling. 

Saksbehandlingsgebyr på kr 10.000 fordeles mellom partene etter prosentvis innskutt beløp. 
Avslag på merking Hitre Seterfjellet. Merking og skilt er nå tatt ned og dette er nå 
innrapportert til Nasjonalparkstyre. 

- Gjenstår noen tavler og skilting av eksisterende kjentmannsposter i år, blir gjennomført i 
løpet av høsten 

- Presentasjonsrunde av 40 Kjentmannsmerkene er foretatt på Facebooken. 

 
 Verdal Idrettsrådes Ildsjelsprisen 2019 

- Idrettsrådet har mottatt forslag på flere kandidater til årets Idrettens Ildsjelspris. 
Utdeling på Idrettskretsens hederskveld i Trondheim 1. november og lokalt lørdag 14. 

desember under kommunens arrangemang på Stiklestad Nasjonale Kulturhus. 
 

Vedtak: Idrettens Ildsjelspris 2019 tildeles Tor Ove Hallem Stiklestad IL/Verdal O-klubb 

 Øras dager 22 – 24. august: 
- Evaluering av Idrettsrådets deltakelse under Øras - idrettens deltakelse, standen, 

valgkampmatriell, omdømmepraten, politisk paneldebatt. 
- Idrettsrådet tilskriver Øras dager komiteen en evalueringsrapport. 

 
 Medlemsmøte: 

- Idrettsrådet innkaller klubbene til medlemsmøte medio oktober. 

 
 Idrettsoneråd Innherred: 

- Møte i idrettsonerådet 11.9.19 med underskriving av samarbeidsavtale  
- Felles brev til pressen utsendt i idrettsonen 

 
 Ørahallen og Verdalshallen 2019-20: 

- Eva orienterte fra møte med hall leieklubbene 15.8.19  
- Ørahallen, søknad fra Verdal Turnforening om leie på søndager – møte med kommunen 

avviklet 26.8.19 – jobbes videre med revidering av utleiereglemanget med sikte på og få 
åpnet for leie også i helgene til trening osv fra neste utleieår.. 

 
 
 



 Nye Stiklestad skole – tomtevalg skole/idrett – framdrift. 
Kommunestyre 26.8.19: 

VEDTAK:  
1. Tomt B («Planteskoletomta») velges som primær løsning for utbygging av ny skole for 

Stiklestad og Leksdal skolekrets. 
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle om opsjon/kjøp av areal tomt B som tomt for ny 

skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets, med to alternativer. 
a. Arealer for skoleformål 
b. Arealer for skoleformål og idrettsanlegg 

3. Det utarbeides forprosjekt som synliggjør begge alternativer 

 Aktivitetsmidlene (LAM) 2019 
-  Oversikt over tildeling av LAM midlene til klubbene er oppsatt og oversendt Idrettskretsen til 
     godkjenning - med utbetaling til klubbene fra NIF utpå høsten 

           
                   
SAK 23  19/20 Orientering fra: 

- Møte med Verdal IL 17.6.19 
- Verdal kommune, møte angående mulig skytehall 18.6.19 
- Møte med klubbene angående Øras dager 20.6.19 
- Verdal kommune, møte angående fordeling av halltimer 24.6.19 
- Ekstraordinært Årsmøte i Verdal IL 25.6.19 
- Stiklestad IL, møte angående Stiklestadhallen 26.6.19 
- Arbeidsmøte i Styre 27.6.19 
- Ekstraordinært Årsmøte Stiklestad IL, 8.7.19 
- Møte i jub beretning komiteen 26.6. – 16.7 - 30.7.19 og 3.9.19 
- Verdal kommune, felles møte med halleieklubbene 15.8.19 
- Øras dager 22 – 24.8.19  
- Ørahallen, møte med kommunen 26.8.19 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 29.8.19 
- Utsendt til klubbene etter kandidater til Idrettens ildsjelspris 2019. 
- Pressekonferanse for O-NM arr av Verdal O-klubb 5.9.19 

 
 
SAK 24  19/20 Arbeid framover: 

- Møte i sone Innherred 11.9.19 – Steinkjer 
- Temakveld, spillemidler på Steinkjer 12.9.19 
- Møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 17.9.19 
- Ekstraordinært Årsmøte hos Verdal IL 17.9.19 
- Samling av faddere til Kjentmannsmerkene 23.9.19 
- Årsmøte hos Innherred Isidrettslag 24.9.19 
- 50 års Jubileum i Verdal Idrettsråd 1.10.19 
- Styremøte i idrettsrådet 10.10.19 
- Spillemiddelseminar i Fylkeskommunen 16-17/10.19 
- Idrettens hederskveld i Trondheim 1. november 
 

 
 
 
Neste Styremøte: TORSDAG 10. oktober kl 18.00 – 21.00 – Tindved 
 
 

Ref: P.E   


