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

Stiklestad Nasjonale kulturhus
Torsdag 21. november 2019 – kl 18.00 – 20.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Marius Tingstad
Eli Anita Valbekmo
Ann Sissel Vehus
Eva Kristin Bjørvik
Frode Strand, Verdal kommune (18.00 – 19.00)
Tone Elisabeth Berg, Verdal kommune (18.00 – 18.30)
Pål Sverre Fikse, Ordfører (19.45 – 20.30
Olav Einar Larsen, leder utvalg Mennesker og Livskvalitet (19.45 – 20.30
Forfall:
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 29 – 34 2019/2020
18.00 – 18.30:
- Møte åpnet med besøk av Tone Elisabeth Berg fra Verdal kommune som er nyansatt i høst
som rådgiver samfunnsplanlegger og er også folkehelsekoordinator som en del av stillinga.
- Deltakerne presenterte seg.
- Tone fortalte hva jobben gikk ut på, blant annet og utvikle metoder og tilrettelegge for
innbyggermedvirkning og samskaping. Hun skal også bidra i flere utviklings- og planprosesser i
samskapende prosesser med kommunale og statlige aktører, frivillige organisasjoner og lokale
lag og foreninger og såg fram til nært sammarbeid med også Idrettsrådet.
- Idrettsrådet ser fram til tettere sammarbeid og ønsker sterkt og komme inn i plan prosesser
tidlig og ikke til slutt som høringspart jamfør. plan og bygningsloven og sammarbeidsavtalen
mellom Idrettsrådet og kommunen.
- Idrettsrådet presenterte også folkehelsejobben vi gjør i gjennom Kjentmannsmerkene og Ti på
Topp i Verdal.
19.45 – 20.30:
- Årlige møte med Ordfører og leder i utvalg Mennesker og Livskvalitet.
- Deltakerne presenterte seg.
- Idrettsrådet orienterte om Idrettskupongen og at vi nedsetter en arbeidsgruppe for og
utarbeide forslag til gratis idrettsanlegg for framlegging til kommunen og politisk i løpet av
vinteren for mulig innarbeidelse i budsjettet fra 2021 og annet Idrettsrådet jobber med.
- En god diskusjon rundt politiske idrettsaker og annet framkom så som Vinne og Ness skole
med idrett – Friidrettsanlegg – Nye Stiklestad skole med idrettsanlegg osv.
- Ordføreren og leder i utvalg Mennesker og Livskvalitet ser fram til godt sammarbeid med
Idrettsrådet som idrettens felles talerør mot kommunen.
SAK 29 19/20 Godkjenning av saklista:
 Sakliste godkjent

SAK 30 19/20 Godkjenning møtereferat av 28.10.2019
 Referatetene godkjent












SAK 31 19/20 Referatsaker:
Nasjonalparkforvalter Blåfjella-Skjækerfjella: Mail av 19.10.19, ny 4-årsperiode for flerårige
dispensasjoner i nasjonalparkene og andre verneområdet.
TrIK: Mail av 1.11.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets oktober/november 2019
TrIK: Mail av 1.11.19, kandidater til styreverv i Trøndelag idrettskrets med svarfrist 1.12.19
TrIK: Mail av 9.11.19, innspillsmøte KUD ny idrettsmelding Verdal hotell 13.11.19 kl1800-2000
TrIK: Mail av 10.11.19, spørreundersøkelse til langtidsplanen «Trønderidretten VIL!».
Verdal Kommune: Mail av 14.11.19, nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.
TrIK: Mail av 14.11.19, lederkurs for ungdom 2020 - 15-19 år - Invitasjon og søknadsskjema
NMK Verdal/Levanger: Mail av 16.11.19, tildelt NM Snowcross 2020
Verdal Friidrettsklubb: mail av 18.11.19, kopi av innspill fra Verdal FIK til budsjett og
økonomiplan, rekrutteringanlegg for friidrett oversendt politikerne.
Vinne IL: Mail av 19.11.19, innkalling med saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte 20.11.19
Verdal Kommune: Mail av 19.11.19, forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for Verdal
kommune 2020.
Referatsakene tatt til orientering.

SAK 32 19/20 Diskusjon og vedtakssaker:
 Prioritering av spillemiddelsøknader 2019/20
- Frode Strand, Verdal kommune framla forslag til prioritering.
- Etter gjeldende retningslinjer rykker gjenstående søknader opp og prioritering foretaes kun for di
nye innkomne søknadene i år som settes nederst på lista.
Vedtak: Idrettsrådet slutter seg til framlagt prioritering
 Oppretting av arbeidsgruppe - gratis leie av idrettsanlegg.
- Politiske partier slutter seg til punkt 5 i Idrettskupongen og at Idrettsrådet starter en utredning.
- Idrettsrådet oppretter en arbeidsgruppe som utreder og legger fram forslag innen 1. mars for
Kommunen og politisk.
Vedtak: Arbeidsgruppa består av en fra følgende klubber. Verdal IL, Vuku IL, Verdal
Turnforening, Verdal Svømmeklubb og to fra Idrettsrådet.
Arbeidsgruppas mandat er punkt 5 i Idrettskupongen og i tillegg å se på utleiereglemanget.
Første møte i arbeidsgruppa settes til 4. november
 Kommunebudsjettet 2020 -2020/2023
- Idrettsrådet behandlet har behandlet kommunebudsjettet per mail og sendte til politiske partier
18.11.19 med kommentar til rådmannens forslag.
Vedtak: Verdal Idrettsrådet på vegne idretten ønsker å opprettholde samme utleiesatser til
idretten som i 2019 i avvente av prosess våren 2020 for og se på mulig gratis idrettsanlegg på
ukedager for barn og unge.
Og forslag på å ta ut garderobebygget på Sentralidrettsanlegget i investeringsbudsjettet for
2020 i påvente av masterplan (anleggsplan) som er under utarbeidelse.
 Nye Vinne skole:
- Leder orienterte om prosessen rundt Vinne og Ness skole/Verdal Sportsskyterklubb, Vinne IL,
tilbud, avtaler, økonomisk krav osv
- Idrettsrådet behandlet har behandlet dette per mail og sendte til politiske partier 20.11.19 med
kommentar til rådmannens forslag til finansiering av Vinne og Ness skole.
Vedtak: Verdal Idrettsrådet på vegne av Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb støtter
rådmannens innstilling til alternativ løsning og at kommunen innfrir sine forpliktelser ovenfor
Vinne IL og Verdal Sportsskytterklubb som beskrevet i innstillinga og avtaler.
 Oppsummering, møter:
- Verdal Idrettsråd avviklet medlemsmøte 11.11.19 og møte med di politiske partier 19.11.19 med
godt oppmøte på begge møtene. Idrettskretsen deltok med innlegg.
- KUD jobber med ny idrettsmelding og Idrettskretsen i samarbeid med Idrettsrådet fikk lagt et av
5 møter i landet til Verdal og Verdal hotell. God deltakelse med ca 60 ungdommer og mange
voksne som støttespillere.

 Økonomisk oversikt:
- Økonomisk oversikt per 21.11.19 mot budsjettet gjennomgodt og tatt til etterretning.

-

Årsmøte 2020, Verdal Idrettsråd.
Årsmøte avvikles torsdag 26.mars 2020
Idrettsrådet forespør klubber i Verdal med jubileum i 2020 om og stå som arrangør.
Valgkomiteen settes i arbeid.

 Kjentmannsmerkene 50 år i 2020:
- Ti nye topper er godkjent, grunneieravtalene er underskrevne og spillemidlelsøknad er
sendt kommunen.
- Hva skal vi ha for og registrer besøk, eksisterende opplegg eller noe nytt. Avklares i
komiteen innen 15. januar da søknadsfristen for støtte til dette er 1.februar. 2020.
- Våttåhaugen, søke om byggetilatelse og søke om midler innen 1. februar - stormøte i
januar
 Friidrettsanlegg:
- Frode orienterte om status for friidrettsanlegg, det utarbeides forslag på Sentralidrettsanlegget
Og ved Ørmelen skole.
 Revidering av sammarbeidsavtalen mellom kommunen og Idrettsrådet:
- Ordførere undersøker med kultursjefen når det blir møte for og gjennomgå innsendt
utkast til revidert samarbeidsavtale med mål om og ha den underskrevet innen 14.12.
 Revidering av sammarbeidsavtalen mellom Bedriftsidrettskretsen og Idrettsrådet:
- Møte for gjennomgang, revidering og underskriving på revidert 4 årlig avtale
blir den 26.11.19.

-

SAK 33 19/20 Orienteringr - Idrettsrådet deltatt på følgende:
Møte med Verdal Kommune angående budsjett 29.10.19
Styremøte i Verdal IL 29.10.19
Oppsummering i Jubileumsberetningkomiteen 30.10.19
Møte angående mulig Skytehall 30.10.19
Idrettens hederskveld i Trondheim 1. november
Idédugnad for barne- og ungdomsfellesskap 4.11.19
Møte med Snekkeriet angående Våttåhaugen 5.11.19
Samtale med nye ordføreren og varaordføreren 5.11.19
Møte angående utleie av Ørahallen 5.11.19
Møte angående tomt til mulig Skytehall 7.11.19
Utfylling av Spillemiddelsøknad til Kjentmannsmerkene 7.11.19
Medlemsmøte med klubbene 11.11.19
Møte med klubber angående tråkkemaskiner 12.11.19
Møte angående kjentmannsmerker 12.11.19
Møte angående mulig Skytehall 13.11.19
KUD, Innspillsmøte med barn og ungdom som driver idrett 13.11.19
Premieutdeling i Ti på Topp 17.11.19
Møte med politiske partier 19.11.19
Ekstraordinært Årsmøte hos Vinne IL 20.11.19

-

SAK 34 19/20 Arbeid framover:
Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 26.11.19
Idrettsonerådsmøte på Steinkjer 27.11.19
Ekstraordinært Årsmøte i Innherred Isidrettslag 2.12.19
Verdal Idrettsråd, møte i arbeidsgruppe 4.12.19
Møte angående eventuell Skythall 11.12.19
Møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 11.12.19
Utdeling av Ildsjelsprisen på Kulturhuset 14.12.19
Neste Styremøte: TORSDAG 23. januar kl 18.00 – 21.00
Ref: P.E

