
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

 
 
Møtested: Avviklet på Messenger 
Dag/Dato: Tirsdag 15. april 2020 
 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Roy Aasheim  
Ann Sissel Vehus  
 
Forfall: 
Eva Kristin Bjørvik  
Eli Anita Valbekmo 
Marius Tingstad 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 59  – 64  2019/2020 
 
SAK 59  19/20 Godkjenning av saklista: 

- Sakliste godkjent. 
 
SAK 60  19/20 Godkjenning møtereferat av 1.4.2020: 

- Referatet godkjent. 
 
SAK 61  19/20 Referatsaker: 

- TrIK: Mail av 2.4.20, kort informasjon fir idrettsråd og soner. 
- Verdal kommune: Mail av 2.4.20, idrettshall Vinne - informasjon og ønske om 

tilbakemelding på idretter og oppmerking i ny idrettshall. 
- NIF: Mail av 2.4.20, NIFs anbefalinger til utførelse av idrettsaktivitet. 
- Verdal kommune: Mail av 14.4.20, brev til idrettslagene i Verdal 
- TrIK: Mail av 14.4.20, Lotteri- og Stiftelsestilsynets krisepakke for idretten åpnet for og 

søke med søknadsfrist 21. april. 
- Verdal kommune: Mail av 15.4.20, avslag på søknad om fritidskortet (pilot) – 2020 
- VekstTorget AS: Mail av 15.4.20, åpning av sentralidrettsanlegget - Verdal Stadion 

16.04.2020. 
 

 Referatsakene tatt til orientering. 
 
SAK 62  19/20 Diskusjon og vedtakssaker: 
Årsmøte 2020, Verdal Idrettsråd. 

- Idrettsrådet har rettet henvendelse til Idrettskretsen om å få grunnet Koronasituasjonen 
avvikle Årsmøte som er utsatt fra 26. mars snarest per mail jamfør Bærum Idrettsråd 
som har gjennomført det per mail. Avventer tilbakemelding fra Idrettskretsen.  

 
Korona. 

- Idrettsrådet invitert av kommunen til Teames møter om åpning av utendørs idrettsanlegg 
jamfør nasjonale føringer.  

 
Idrettshall Vinne - informasjon og ønske om tilbakemelding 

- Idrettsrådet mottok 2. april mail fra kommunen om innspill til idretter og oppmerking i den 
nye idrettshallen ved ny Vinne og Ness skole. 

- Framlagt utkast til innspill på idretter og oppmerking ble gjennomgått.  
Aktuelle klubber er også forespurt om deres behov.  
Oversendes kommunen. 



 

Kjentmannsmerkene 50 år i 2020: 
- Brev mottatt fra Verdalsbilder angående innkreving av penger som Idrettsrådet betalte i 

2019 for utarbeidelse av Q-er kode på infotavlene som det ikke er blitt noe av.  
Styre tar brevet til orientering og opprettholder kravet om tilbakebetaling. 

- App til Kjentmannsmerkene:  
App er under utvikling diskuterte innhold osv. - påmeldingskode trykkes på baksiden av 
registreringshefte 500 stk og stemplingskort 500 stk. 
Roy og Ann Sissel følger opp. 

- Knulen i Strådalen:  
Idrettsrådet har fått solgt planken som var tenkt til klopplegging til Knulen og fått 
godkjent ny trasse dit av grunneieren Værdalsbruket AS. 

- Våttåhaugen:  
Ny oppgang fra Lydhagen under utarbeidelse, bestilt materialer, grus osv. Prosjektet vil 
koste Idrettsrådet rundt kr 8000 til 9000.  
Styre godkjente dette. 

 
Kommunebudsjettet 2021 – Investeringsbudsjett 2021 – 2024 

- Framlagte utkast ble gjennomgått og justert – oversendes kommunen. 
. 

SAK 63  19/20     Orienteringer 
- Teams møte med kommunen 14.4.20 
- Teams møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 14.4.20 
- Møte i Kjentmannskomiteen på Messenger 14.4.20 
 

SAK 64  19/20 Arbeid frammover: 
- TrIK, Idrettsoneråd Innherred møte på Teams 16.4.20 
- Verdal Kommune, møte med Idrettsrådet og fotballklubbene på Teams 16.4.20 
- Idrettsrådet Invitert til utvalg Mennesker og Livskvalitet på Teams 22. april 
- Årsmøte i Verdal Idrettsråd 
- Idrettskretsting Trøndelag idrettskrets Utsatt 

 
 

 
 
Neste Styremøte: Avtales  
 
Ref: P.E   


