MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Teams
Torsdag 14. mai 2020

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Eli Anita Valbekmo
Forfall:
Roy Aasheim
Eva Kristin Bjørvik
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 1 – 6 2020/2021
SAK 1 20/21 Godkjenning av saklista:
- Sakliste godkjent.
SAK 2 20/21 Godkjenning møtereferat av 23.4.2020:
- Referatet godkjent.
SAK 3 19/20 Referatsaker:
- TrIK: Mail av 8.5.20, infobrev nr 3 2020 til IR og sone - siste info om korona-situasjonen.
- Verdal IL: Mail av 8.5.20, invitasjon til Verdal ILs årsmøte 2020
- NIF: Mail av 8.5.20, 80 prosent av LAM fordeles direkte til idrettslagene
- Verdal IL. Mail av 11.5.20, Verdal IL og Vinne IL, kopi av søknad sendt Verdal kommune
om redusert baneleie på Sentralidrettsanlegget.
- TrIK: Mail av 11.5.20, innherredsbyen – velkommen til interaktivt webinar – «Fra
kunnskap til strategi» 29.mai kl 0900-1130.
- TrIK: Mail av 12.5.20, kan idrettsrådene på Innherred hjelpe Idrettsforbundet med å
innhente økonomiske opplysninger
- Verdal kommune: Mail av 13.5.20, brev til idrettslagene i Verdal, angående
Koronaregler
- TrIK: Mail av 14.5.20, Trøndelag Idrettskrets fortsetter med gratis Web-kurs til idretten.
- NIF: Mail av 14.5.20, informasjonsmateriell, stopp koronasmitten!
Referatsakene tatt til orientering.
SAK 4 20/21 Diskusjon og vedtakssaker:
 Godkjenning av Årsmøte 14. mai 2020
- Årsmøte avviklet skriftlig på e-post innen14. mai med frist til kl 18.00 grunnet
koronaviruset
Det kom inn --- stemmer som var enstemmige i henhold til sakene på sakslista/utsendte
saksdokumenter.
Vedtak: Styre godkjenner innkomne stemmesedler og Årsmøte.
-

Protokoll fra Årsmøte underskrives av oppnevnte repsentanter og sendes ut.
Nytt styre innlegges på idrettsrådets hjemmeside og i klubb adm, ansvar Roy
Brønnøysundregistret, innsending av årsmøtedokumenter, nytt styre, signaturrett, ansvar
Roy

 Signaturrett:

Vedtak: Leder Paul Elvebø og nestleder Petter Alstad
 Disposisjonsrett av idrettsrådets bankkontoer:

Vedtak: Leder Paul Elvebø og styremedlem Eli Anita Valbekmo
 Regnskapsføring 2020:
Vedtak: Idrettsrådet engasjerer Verdal Driftslag SA for føring av idrettsrådets regnskap
for 2020
 Oppnevning av idrettsrådets medlem i styringsgruppa for
Sentralidrettsanlegget:

Vedtak: Leder Paul Elvebø med Petter Alstad som vara i perioden 2020/21
 Oppnevning av idrettsrådets medlem i utleiegruppa for Idrettshaller:
Vedtak: Eva Kristin Bjørvik med Paul Elvebø som vara i perioden mai 2020/21
 Møteplan for Idrettsrådet 2012/21:
Vedtak: Følgende møteplan for Styremøter fastsettes.
Mandag 25. mai – Mandag 22. juni – Mandag 7. september – Mandag 5. oktober –
Mandag 2. november – Mandag 7. desember – Mandag 11. januar – Mandag 8. februar
– Mandag 8. mars. - Årsmøte mandag 22 mars.
 Kommunebudsjettet 2021 – Investeringsbudsjett 2021 – 2024
Tråkkemaskiner: En arbeidsgruppe bestående av repsentanter fra klubbene med ski i
Verdal der også Idrettsrådet har deltatt har jobbet fram et saksframlegg for framtidig
investering i tråkkemaskiner som Idrettsrådet på vegne av skiidretten oversender
kommunen når siste justering/er er ferdig
Vedtak: Styret slutter seg til det framlagte utkastet
 Våttåhaugen:
Grunnet ting Idrettsrådet ikke rår over går Våttåhaugen ut av årets Ti på Topp og flyttes
til Helloporten.
Oppsatt infotavle, skilting merking fra Lydhagen og til Våttåhaugen er tatt ned.
Prosjekt Himmelseng utsettes, støttespillere informeres om dette og Idrettsrådet
vurderer eventuelle andre løsninger.
Våttåhaugen som Kjentmannspost opprettholdes med oppgang via Solberg som
tidligere.
 Kjentmannsmerket 50 år 2020:
Gjennomgang av status for utvidelse med ti nye poster, nytt registreringshefte,
stemplingskort og infofolder ligger i rute til planlagt åpning 1. juli
Utvikling av APP pågår ferdig til 1. juli.
 Ti på Topp:
Åpnet 10. mai med Ordføreren som klippet snora ved Bjørkvatnet.
På grunn av reinskalving og mye snø ble 4 poster stengt fram til 1. juni, men stor aktivitet
på di nærmeste påstene.
Grunnet ting vi ikke rår over ble Våttåhaugen flyttet til Helloporten.

-

 Idrettsregistrering 2020:
Idrettsregistreringa i april 20 viser en ytterlig nedgang i medlems og aktivitetstall for
idretten i Verdal, noe som har vært trenden di siste årene.
Medlemstallene viser i 6515 mot 7101 i 2019 og aktivitetstallene 6102 mot 7306 i 2019.
Særkretsene vil en stund frammover ta en gjennomgang av innmeldte tall slik at det kan
bli oppdaget feil/er i registreringa så de endelige tallene kan bli noe justerte.

SAK 5 20/21 Orienteringer
- Trøndelag idrettskrets inviterte idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og
stortingsbenken fra Trøndelag til et felles digitalt møte på Teams mandag 27.4.20
- Møte angående Tråkkemaskiner i Verdal på Teams 29.4.20
- Befaring Våttåhaugen ang. plassering av Himmelsenga 30.4.20
- Trøndelag idrettskrets inviterte ordførere, rådmenn/kommunedirektører og idrettsråd til et
felles digitalt møte på Teams 4.5.20 – innlegg fra vår ordfører Pål Sverre.
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannskomiteen på messinger 4.5.20
- Møte med topp vertene for Ti på Topp på messinger 4.5.20
- Møte angående Tråkkemaskiner i Verdal på Teams 12.5.20
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannskomiteen på messinger 13.5.20
SAK 6 20/21 Arbeid frammover:
- Repsentere på Årsmøter i idrettslagene
- Idrettskretsting Trøndelag idrettskrets Utsatt
Neste Styremøte – MANDAG 25. mai

Ref: P.E

