MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Avviklet på Teams
Onsdag 1. april 2020

Tilstede:
Paul Elvebø
Eli Anita Valbekmo
Eva Kristin Bjørvik
Roy Aasheim
Sissel Eva Skrove
Forfall:
Marius Tingstad
Ann Sissel Vehus
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 53 – 58 2019/2020
SAK 53 19/20 Godkjenning av saklista:
- Sakliste godkjent.
SAK 54 19/20 Godkjenning møtereferat av 12.3.2020:
- Referatet godkjent.
SAK 55 19/20 Referatsaker:
- NIF: Mail av 16.3.20, juridiske og økonomiske konsekvenser som følge av koronaviruset
- TrIK: Mail av 17.3.20, Trøndelag idrettskrets sitt kretsting 24. og 25. april 2020 utsettes
inntil videre
- NIF: Mail av 17.3.20, NIF har laget samleside om koronasituasjonen
- NIF: Mail av 18.3.20, regjeringen bevilger 600 mill i strakstiltak til idrett og frivilligheten.
- TrIK: Mail av 18.3.20, idrettsanlegg og aktivitet i Trøndelag i forbindelse med
Koronaviruset
- TrIK: Mail av 20.3.20, til alle IR i TrIK, viktig informasjon.
- TrIK: Mail av 20.3.20, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets mars 2020
- Verdal Kommune: Mail av 24.3.20, innmelding av anleggsplaner, spillemiddelsøknader
og kurs angående spillemiddelordningen
- TrIK: Mail av 24.3.20, angående tilbud om juridisk bistand.
- NIF: Mail av 27.3.20, nye støtteordninger for idrettslag som følge av koronasituasjonen
- NIF: Mail av 31.3.2020, nå kan ditt idrettslag gjennomføre digitale årsmøter gratis.
Referatsakene tatt til orientering.
SAK 56 19/20 Diskusjon og vedtakssaker:
➢ Årsmøte 2020, Verdal Idrettsråd.
- Årsmøte utsatt på ubestemt tid. NIF jobber med løsning på og avvikle Årsmøter.
➢ Korona.
- Idrettsrådets foretar oppfølging mot idretten i samarbeid med Ordføreren og
kommuneoverlegen og følge kommunens retningslinjer som blir oppdatert fortløpende,
se kommunens hjemmeside.
- Idrettsrådet gjennomfører møter som er nødvendig per telefon, E-post og nettbaserte
løsninger.

➢ Anleggsmidler:
- Kommunale driftsmidler kr 400 000 som overføres Idrettsrådet som så tildeler klubber
med private idrettsanlegg etter oppsatte kriterier er i samarbeid med kommunen er i år
framskyndt og overført til berørte klubber.
➢ Økonomi:
- Økonomisk oversikt per 31.3.20 ble gjennomgått opp mot forslaget til budsjett. Oppsatt
budsjett for inntektssiden ser ut til å vise svikt i inntektene for søknadene til
Himmelsenga og på salget til kjentmannsmerkene i år.
Inntektssiden justert ned noe - forslag til budsjett 2020 framlegges når Idrettsrådet får
avviklet årsmøte
➢ Kjentmannsmerkene 50 år i 2020:
- Utvidelse med 10 nye poster, Kasser, skilter, merker, infotavle, registreringshefte,
infofolder, stemplingskort er i rute
- App til Kjentmannsmerkene
- Bestilte og betalt Q-er koden til infotavlene er ikke levert og blir ikke utarbeidet ifølge
leverandøren.
- Himmelsenga jobbes det med etter fastsatt tegning. Mye avslag på søknader som er
utsendt om støtte noe som er forståelig i den situasjonen bedriftene er på grunn av
Koronaviruset.
- Prosjekt Grønningen, der blir det samen skruing av klopper i slutten av mai.
- Knulen, er klopplegging søknadspliktig eller ikke, dersom Idrettsrådet må søke koster
saksbehandlinga, så høring, anker, nye høringer osv.
- Hitre Seterfjellet, nedtatte merkepinner hentes inn til uka så da er dette pålegget utført.
VEDTAK:
▪ Egen APP til kjentmannsmerkene utvikles, ansvar Roy
▪ Betaling til utarbeidelse av Q er kode til infoskilt ved starten på Kjentmannsmerkene som
ikke er levert kreves tilbake fra leverenadøren
▪ All klopplegging i regi av Idrettsrådet avsluttes og planken til Knulen i Strådalen selges.
➢ Kommunebudsjettet 2021 – Investeringsbudsjett 2021 – 2024
- Idrettens forslag til kommunebudsjettet 2021 og investeringsbudsjettet 2021 – 2024 ble
gjennomgått. Noen justeringer gjenstår.
VEDTAK:
▪ Oversendes ADM og politiske partier etter påske.
SAK 57 19/20
Orienteringer
- Idrettsrådet invitert til utvalg Mennesker og Livskvalitet 18.3.20 - Utsatt
- Årsmøte i Verdal Idrettsråd 26.3.20 - Utsatt
- Idrettskretsting Trøndelag idrettskrets 24. april kl 17.00 til 25. april kl 16.00 på Scandic
Hell, Stjørdal - Utsatt
- Møre angående Himmelsenga avviklet på Teams
SAK 58 19/20 Arbeid frammover:
- Idrettsoneråd Innherred møte på Teams 16.4.20

Neste Styremøte: Avtales etter påske
Ref: P.E

