
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

 
Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Torsdag 23. januar 2020 – kl 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Eva Kristin Bjørvik (18.15 – 19.15) 
Sissel Eva Skrove 
Frode Strand, Verdal kommune (18.00 – 20.00) 
Inge Gustavson, NMK Verdal/Levanger (18.00 – 18.30) 
 
Forfall:  
Roy Aasheim  
Eli Anita Valbekmo 
Ann Sissel Vehus  
 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 35  – 39  2019/2020 
 
18.00 – 18.30:  
- Møte åpnet med besøk av NMK Verdal/Levanger v/Inge Gustavson som presenterte seg og 
NM i Snocross som arrangeres av klubben i Verdal motorsenter den 28. mars 2020. 
NM i Snocross starter i NM uka den 25 og siste konkurandedag er her i Verdal den 28. mars. 
Det er ventet ca 50 til 60 utøvere fra hele landet og klubben stiller med ca 60 funksjonærer for 
og gjennomføre arrangemanget. 
Film fra Snocross ble vist. 
Idrettsrådet takket for orientering og ønsket klubben lykke til med arrangemanget.  
 
SAK 35  19/20 Godkjenning av saklista: 

➢ Sakliste godkjent 
 
SAK 36  19/20 Godkjenning møtereferat av 21.11.2019 

➢ Referatene godkjent 
 
SAK 37  19/20 Referatsaker: 

➢ NIF: Mail av 22.11.19, viktig informasjon til alle idrettsråd om lovendringer vedtatt på 
 Idrettstinget, og hvordan disse skal innarbeides i idrettsrådets lov. 
➢ Innherred Isidrettslag: Mail av 24.11.19, innkalling til ekstraordinært årsmøte mandag 2. 

desember kl 19.00.  
➢ TrIK: Mail av 28.11.19, Idrettssoneråd Innherred, møte anlegg 27.11.19: notater inkl 

presentasjoner/vedlegg 
➢ Verdal kommune: Mail av 2.12.19, ny veileder for drift av kunstgressbaner  
➢ TrIK: Mail av 6.12.19, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets desember 2019 
➢ Verdal kommune: Mail av 17.12.19, godkjent søknad om oppføring av himmelseng/gapahuk - 

5038/59/1 Våttåhaugen. 
➢ Kjentmannsmerke/Ti på Topp komiteen: Referat fra komiteemøte 26.11.2019 
➢ TrIK: Mail av 7.1.20, høring - forslag til ny langtidsplan for idretten i Trøndelag 2020-2024 - 

«Trønderidretten vil».   
➢ TrIK: Mail av 8.1.20, spørreundersøkelse om sonemodellprosjektet i Trøndelag idrettskrets. 
➢ TrIK: Mail av 9.1.20, Nytt offentlig ettersyn (2. gangs utsending uten vedlegg) - Detaljregulering 

Tromsdalen kalkbrudd og deponi. 



➢ Verdal kommune: Mail av 9.1.20, referat og presentasjon fra møte med referansegruppe nye 
Vinne og Ness skole 08.01.2020 

➢ Verdal kommune: Mail av 10.1.20, klopplegging – Knulen 
➢ TrIK: Mail av 10.1.20, Idrettsoneråd Innherred, oppstarts-/planleggingsmøte 21.januar. 
➢ Inndal IL: Mail av 12.1.20, langtidsplaner Inndal IL  
➢ TrIK: Mail av 13.1.20, forslag Styremøte i Idrettskretsen 28. og 29. februar(Verdal) 
➢ Kjentmannsmerkekomiteen: Mail av 14.1.20, referat fra møte i komiteen 6.1.20 
➢ TrIK: Mail av 17.1.20, høring på Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2020-2024, svarfrist mandag 

9. mars. 
➢ Verdal kommune: Mail av 20.1.20, varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Ørin 

Sør II  
➢ Verdal kommune: Mail av 21.1.20, høringsuttalelse angående klopplegging til Grønningen fra 

Verdal Bruksrettsforening 
➢ Verdal kommune: Mail av 22.1.20, godkjent søknad om klopplegging til Grønningen 
➢ Verdal kommune: Mail av 22.1.20, godkjenning av klopplegging – Knulen 
➢ Verdal kommune: Mail av 22.1.20, uttalelse fra Verdal idrettsråd i forbindelse med Verdal IL`s 

søknad. 
➢ TrIK: Mail av 22.1.20, innkalling til Idrettskretsting for Trøndelag idrettskrets fredag og lørdag 

24.-25. april 2020 
 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
SAK 38  19/20 Diskusjon og vedtakssaker: 

➢ Lovnorm for Idrettsråd 
- Lovnormen for Idrettsrådene er justert etter Idrettstinget 2019 og hvert Idrettsråd må 

justere inn og vedta den reviderte loven som kan gjøres av Styre på Styremøte. 
Framlagt utkast til lov ble gjennomgodt  
Vedtak: Framlagt lov for Verdal Idrettsråd godkjennes med virkning fra 23.1.2020 og utsendes 
til medlemsklubbene og Idrettskretsen til orientering. 
 

➢ Underslagsforsikring: 
- Den nye loven sier at alle Idrettsråd må ha en underslagsforsikring. 

Idrettsrådet har fått tilbud fra Gjensidige Forsikring ASA. 
Vedtak: Idrettsrådet inngår underslagsforsikring med Gjensidige Forsikring ASA. 
 

➢ Høring langtidsplan, Tønderidretten VIL: 
- Trøndelag idrettskrets har utsendt forslag til ny langtidsplan for idretten i Trøndelag 2020-2024 

«Trønderidretten vil» med høringsfrist 31. januar. Planen skal behandles på Idrettskretstinget i 
april 2020. Høringsdokumentet ble gjennomgodt og uttalelse utarbeidet.  
Vedtak: Idrettsrådet sender inn høringsutalelse innen fristen 31. januar. 
 

➢ Detaljregulering for Ørin Sør II: 
- Idrettsrådet mottatt varsel fra Verdal kommune om oppstart av planarbeid og utlegging av  

planprogram til offentlig ettersyn med frist 6.3.20.  
Etter som Idrettsrådet finner ut så blir Idretten ikke berørt av framlagt reguleringsområde. 
Vedtak: Idrettsrådet sender inn høringsutalelse. 
 

➢ Uttalelse fra Verdal idrettsråd i forbindelse med Verdal IL sin søknad: 
Idrettsrådet mottatt varsel fra Verdal kommune om uttalelse i forbindelse med Verdal IL`s 
søknad, uttalelsen skal legges ved som vedlegg til politisk behandling av saken. 
 Vedtak: Idrettsrådet sender inn høringsutalelse. 
 

➢ Kjentmannsmerkene 50 år i 2020: 
- Ti nye topper er på plass, grunneieravtaler inngodt og søknad om spillemidler sendt. 

Dagens konvolutt for registrering utgår og det innføres en registreringsbok med stempling, 
egne løse stemplingsark – det lages også en infofolder som sendes ut til alle husstandene.. 

- Markeringselement på Våttåhaugen, byggetillatelse godkjent av kommunen – Snekkeriet bidrar 
med planlegging, kostnadsoverslag og tegning – Idrettsrådet søke om midler innen 1. februar -   
arrangerer frokostmøte i februar 
Vedtak: Idrettsrådet godkjenner kostnadesoverslagene for prosjektene og søker om midler fra 
Fylkeskommunen og andre samt jobber med sponsorer. 

 



 
➢ Knulen og Grønningen: 
- Knulen.  kommunen har godkjent Idrettsrådets klopplegging til Knulen i følge innsendt plan. 
- Grønningen, Kommunen har godkjent Idrettsrådets søknad om klopplegging til Grønningen i 

følge innsendt plan. 
 

➢ Årsmøte 2020, Verdal Idrettsråd. 
Årsmøte avvikles torsdag 26.mars 2020 med Leirådal IL som vertskap. 

- Regnskapet for 2019 er ført av Verdal Driftslag, leveres til revisorene for revidering. 
- Valgkomiteen er satt i arbeid. 
- Varsel om Årsmøte utsendt til klubbene og andre som inviteres. 
- Budsjett 2020 utarbeides og framlegges på neste Styremøte. 
- Organisasjonsplan/stillingsinstruks justeres og framlegges på neste Styremøte 
- Årsberetning framlegges på Styremøte i mars. 
- Utsending av årsmøtedokumenter en uke før Årsmøte. 

 
➢ Kommunebudsjettet 2020 - 2020/2023 
- Gjennomgikk vedtak i kommunestyre i desember over hva som berører Idretten i budsjettet for 

2020 og økonomiplan 2020 – 2023. 
 

➢ Arbeidsgruppe – framtidig gratis leie av idrettsanlegg. 
- Gjennomgikk hva som er gjort i arbeidsmøtene 4.12.19 og 22.1.20 – neste møte i 

arbeidsgruppa blir 5. februar. Forslag framlegges på Styremøte 20. februar og på medlemsmøte 
med klubbene før oversendelse til kommunen. 
 

➢ Nye Vinne skole: 
- Verdal Sportsskyterklubb fått på plass ny skytebane i ny skolen og har inngodt avtale med 

kommunen. 
- Vinne IL fått på plass avtale med kommunen samt sendt inn spillemiddelsøknader på 

rehabilitering av fotballbanen, nytt klubbhus osv. 
- Vurderes i kommunen størrelsen på idrettshall for nybygget, Idrettsrådet er med i 

referansegruppa og deltar på møter. 
 

➢ Ti på Topp: 
- Ny 4 årlig sammarbeidsavtalen mellom Bedriftsidrettskretsen og Idrettsrådet ble 

underskrevet 26.11.2019. 
- Godt overskudd for 2019 som overføres Idrettsrådet – toppene for 2020 på plass, arbeidet med  

materiell er godt i gang. 
 

➢ Idrettsoneråd Innherred: 
- Møte i Idrettsonerådet avviklet 21.januar 2020 

Det planleggs møte med kommune i sonen der Ordførere og saksbehandlere spillemidler og 
Fylkeskommune inviteres  på Steinkjer 11.3.20. 
 

➢ Samarbeidsavtale: 
- Revidering av sammarbeidsavtalen mellom kommunen og Idrettsrådet vil starte i nærmeste 

framtid. 
 

➢ Annet: 
- Møte angående Tråkkemaskin 
- Klage på bruk av klister i Ørahallen 
- Prosjekt Skytehall. Idrettsrådet går ut av arbeidsgruppa 
- Stiklestad IL har sagt opp leieavtalen for Stiklestadhallen fra 1.1.2020. 
- Utbetalt vare og tjenestemoms fra NIF for 2019 til klubbene i Verdal ble på kr 1 770 988 – 23 av 

30 medlemsklubber søkte. 
- Idrettsrådet fått tilsendt fra Inndal IL, klubbens langtidsplaner. 
- Idrettsrådet bistått kommunen med kandidater til samling av utøvere med gode 

idrettspresentasjoner 2019 
- Trøndelag Idrettskrets avholder Styremøte i Verdal 28 og 29. februar. Ordfører og Idrettsrådet 

inviteres til 28.2 for og holde innlegg. 
- Idrettskretsting i Trøndelag idrettskrets arrangeres 24. april kl 17.00 til 25. april kl 16.00 

på Scandic Hell Stjørdal. Verdal Idrettsråd har 3 delegater. 



 
SAK 39  19/20 Orienteringer: 

- Julesamtale med Ordføreren og Varaordføreren 4.12.19 
- Møte med Verdal Videregående 9.12.19 
- Utfylling av søknad om byggetillatelse til Våttåhaugen 10.12.19 
- Juleavslutning på kulturkontoret 10.12.19 
- Møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 11.12.19 
- Utdeling av Ildsjelsprisen på Kulturhuset 14.12.19 
- Koordinerings og planleggingsmøte på Tindved 16.12.19  
- Møte med Ordfører og Varaordfører 20.1.20 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 20.1.20 

 
 

 
 
Neste Styremøte: TORSDAG 12. mars  kl 18.00 – 21.00 
 
Ref: P.E   


