
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

 
Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Torsdag 27. februar 2020 – kl 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Eli Anita Valbekmo 
Eva Kristin Bjørvik  
Ann Sissel Vehus  
Frode Strand, Verdal kommune (18.00 – 20.00) 
 
Forfall:  
Roy Aasheim  
Marius Tingstad 
 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 41  – 46  2019/2020 
 
 
SAK 41  19/20 Godkjenning av saklista: 
➢ Sakliste godkjent. 
 
SAK 42  19/20 Godkjenning møtereferat av 23.1.2020: 
➢ Referatet godkjent. 
 
SAK 43  19/20 Referatsaker: 
➢ Verdal kommune: Mail av 24.1.20, innkalling til referansegruppemøte Nye Vinne og Ness 

skole. 
➢ TrIK: Mail av 31.1.20, høring på bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet - Kulturdepartementets bestemmelser for spillemidlene med høringsfrist 
23.2.20. 

➢ TrIK: Mail av 6.2.20, høring på Fylkeskommunens «Nye retningslinjer for tildeling av 
spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» - med høringsfrist 9/3. 

➢ TrIK: Mail av 10.2.20, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets februar 2020. 
➢ Ti på Topp/Kjentmannsmerke: Mail av 12.2.20, referat fra komiteemøte 20.1.20. 
➢ Ti på Topp/Kjentmannsmerke: Mail av 14.2.20, referat fra komiteemøte 10.2.20. 
➢ NIF: Mail av 26.2.20, norsk idrett med veileder mot vold og trusler i idretten. 
➢ Verdal IL: Mail av 27.2.20, kopi av høringssvar sendt til Verdal kommunen angående vilkår 

for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. 
 
      Referatsakene tatt til orientering. 
 
SAK 44  19/20 Diskusjon og vedtakssaker: 

Høringer: 
➢ Høringsutalelse sendt til Trøndelag Idrettskrets 23.2.20 - bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet» Kulturdepartementets bestemmelser for spillemidlene. 
➢ Høringsutalelse sendt til Trøndelag Idrettskrets 26.1.20 - langtidsplan ”Trønderidretten vil” 
➢ Høringsutalelse sendt til Verdal kommunen 26.1.20 - varsel om oppstart av planarbeid - 

detaljregulering for Ørin Sør. 
➢ Høringsutalelse sendt til Verdal kommune 26.1.20 – angående Verdal IL sin søknad til 

kommunen av 4.10.19. 
 
 
 



➢ Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2020-2024 – høringsfrist 9. mars. 
Vedtak: Framlagt utkast til høringsutalelse godkjennes og oversendes Idrettskretsen innen 

fristen. 

 

➢ Fylkeskommunens «Nye retningslinjer for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet» - høringsfrist 9. mars (felles høringsutalelse for Idrettrådssone Innherred) 

Vedtak: Felles høringsutalelse for Idrettrådssone Innherred utarbeides og oversendes 

Idrettskretsen innen fristen. 

 
Lov for Idrettsråd: 

➢ Revidert lov for Verdal Idrettsråd godkjent på Styremøte 23.1.20 godkjent av Idrettskretsen 
3.2.20. 

 
Samarbeidsavtale: 

➢ Utkast av 6.2.20 til revidert samarbeidsavtale mellom Verdal Idrettsrådet og Verdal 
Kommunen. 
Vedtak: Styret godkjenner framlagt utkast som oversendes kulturkontoret for politisk  
behandling. 
 
Kjentmannsmerkene 50 år i 2020: 

➢ Lunsjmøte arrangert på Snekkeriet 13.2 med godt oppmøte der Himmelsenga og de ti nye 
kjentmannsmerkene ble presentert. 

➢ Framlagt tegning til Himmelseng ble gjennomgodt og noen innspill framlagt. 
➢ Utkast til søknad om økonomisk støtte og sponsoravtale ble godkjent. Idrettsrådet starter 

med og sende ut søknad til bedrifter osv om økonomisk støtte. 
➢ Kasser, materialer, tavler, skilter til utvidelsen av ti nye Kjentmannsmerker er under 

utarbeidelse/bestilling. 
➢ Registreringsbok, infofolder, stemplingskort er under utarbeidelse. 
➢ Grønningen: Kloppene er skrudd i sammen, nedlagt ca 140 dugnadstimer og de er utkjørt, 

Søkt kommunen om ATV løyve til sommeren under sammenskruing av kloppene. 
Skilter som trenges er bestilt. 

➢ Knulen: Kloppene skrues noe i sammen i løpet av mars, og utkjøres. 
 

Ti på Topp 2020: 
➢ Årets topper bestemt, slipping av navn starter snart. 
➢ Jobber nå med heftet. 
➢ Toppsponsorene på plass. 
➢ Åpning 10. mai. 
 

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

➢ Sluttregnskap for 2019 viser et underskudd på litt over 29 000. 

➢  Revisorene reviderer regnskapet. 

➢ Valgkomiteen i arbeid. 

➢ Gjennomgikk budsjettutkast for 2020, sluttbehandles på neste Styremøte. 

➢ Gjennomgikk organisasjonsplan/stillingsinstruks som framlegges på Årsmøte. 

➢ Gjennomgikk innkomne saker til Årsmøte. 

➢ Gjennomgikk prioritering av anlegg til Årsmøte. 

➢ Årsberetning skrives til neste Styremøte 12. mars, underskriving av alle i Styret. 

 
Arbeidsgruppe – framtidig gratis leie av idrettsanlegg. 

➢ Gjennomgikk hva som er gjort i arbeidsmøtene 4.12.19, 22.1.20 og 5. februar. Forslag 
framlegges på medlemsmøte med klubbene 5. mars og Styremøte 12. februar og på før 
oversendelse til kommunen i løpet av mars 
 
Medlemsmøte: 

➢ Medlemsmøte med klubbene arrangeres 5. mars. 
Program/invitasjon godkjent og utsendes klubbene. 
 
 



Idrettskretsens Styremøte 28. og 29. februar på Verdal. 
➢ Idrettskretsen avvikler Styremøte på Stiklestad Nasjonale Kulturhus og inviterer Idrettsrådet 

og kommunen til å holde innlegg. 
Fra kommunen møter Varaordføreren Anne Grete Valbekmo og Frode Strand fra kultur – fra 
Idrettsrådet møter Paul Elvebø. 
 
Idrettsoneråd Innherred: 

➢ Idrettsoneråd Innherred inviterer til møte med politisk, adm. i kommunene i Idrettsrådssonen 
11. mars på Steinkjer. 
Fra kommunen møter Varaordføreren Anne Grete Valbekmo, Kultursjef Ingvild Aasen og 
Frode Strand fra kultur – fra Idrettsrådet møter Paul Elvebø og Eli Anita Valbekmo. 

 
Nye Vinne skole: 

➢ Kommunestyre vedtok hallstørrelse på 640 kvm (Basketballhall) 
Idrettsrådet ser fram til og bli involvert i hvilke gulvtype det skal legges og idretter det skal 
merkes til osv. 

 
SAK 45  19/20     Orienteringer 

- Møte angående klopplegging til Grønningen 28.1.20 
- Vuku IL, bistand til ny lovnorm 27.1.20 
- Referansegruppemøte Nye Vinne og Ness skole 30.1.20 
- Møte angående klopplegging til Grønningen 3.2.20 
- Arbeidsmøte gratis idrettsanlegg 5.2.20 
- Arbeidsmøte, sammarbeidsavtalen på kommunen 6.2.20 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 10.2.20 
- Kunstgressmøte på Steinkjer 11.2.20 
- Verdal kommune, heder til idrettspresentasjoner 2019 – 12.2.20 
- Lunsjmøte på Snekkeriet 13.2.20 
- Høringsmøte angående spillemiddelplan på Stjørdal 25.2.20 
- Møte angående tråkkemaskiner 26.2.20 
- Verdal Turnforening, bistand til ny lovnorm 26.2.20 

 

SAK 46  19/20 Arbeid frammover: 
- Idrettskretsen avholder Styremøte i Verdal 28 og 29. februar på Stiklestad 
- Nasjonale Kulturhus 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 2.3.20 
- Medlemsmøte med klubbene 5. mars 
- Idrettsoneråd Innherred, møte på Steinkjer 11.3.20 
- Styremøte i Idrettsrådet 12.3.20 
- Idrettsrådet invitert til utvalg Mennesker og Livskvalitet 18.3.20 
- Idrettsrådet invitert til Årsmøte i Verdal IL 19.3.20 
- Årsmøte i Verdal Idrettsråd 26.3.20 
- Idrettskretsting Trøndelag idrettskrets 24. april kl 17.00 til 25. april kl 16.00 på 

Scandic Hell, Stjørdal. 
 
 

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


