MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Teams
Mandag 25. mai 2020

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Eli Anita Valbekmo
Roy Aasheim
Eva Kristin Bjørvik
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 7 – 12 2020/2021
SAK 7 20/21 Godkjenning av saklista:
- Sakliste godkjent.
SAK 8 20/21 Godkjenning møtereferat av 14.5.2020:
- Referatet godkjent.
SAK 9 19/20 Referatsaker:
- NIF: Mail av 19.5.20, LAM-prosess 2020
- TrIK: Mail av 25.5.20, varsel om ny dato og påmelding for Idrettskretsting for Trøndelag
idrettskrets 25. juni 2020
Referatsakene tatt til orientering.
SAK 10 20/21 Diskusjon og vedtakssaker:
➢ Oppnevning av Kjentmannskomite:
Vedtak: Kjentmannskomite oppnevnes for perioden 2020/2021
➢ Oppnevning av Idrettsrådets medlem i Ti på Topp komiteen
Vedtak: Paul Elvebø med Petter Alstad som vara i perioden 2020/21
➢ Fordeling av ansvar i handlingsplanen 2020/21:
Vedtak: Fordeling av ansvar i arbeidsplan 20/21
➢ Brev fra Ole Morten Larsen/Ketil Dillan angående purring på kr 10 000:
Vedtak: Etter grundig vurdering og i henhold til det arbeidet som er blitt utført frasier Idrettsrådet
seg innkreving av kr 10 000.
➢ Prosjekt Himmelseng på Våttåhaugen:
Vedtak: Grunnet ting Idrettsrådet ikke rår over avsluttes prosjekt Himmelseng i denne
omgangen, støttespillere informeres om dette.
➢ Økonomisk oversikt 2020:
Vedtak: Økonomisk status per 25.5 med revidert budsjett grunnet avslutting av prosjekt
Himmelseng gjennomgått og tatt til orientering.

➢ Kjentmannsmerkene 50 år i 2020:
- Offisiell åpning av de ti nye kjentmannsmerkene og nytt materiell onsdag 1. juli
- Pris for nytt registreringshefte fastsettes til kr 250 og nytt registreringskort til kr 100
Alle som tidligere har kjøpt registreringshefte (konvolutt) får byttet dette inn i nytt
registreringshefte/kort gratis på Servicekontoret og får godkjent turene de har fra den gamle
registreringa..
- Roy orienterte om den nye Kjentmanns Appen som blir klar til åpning 1. juli.
- Reg hefte, stemplingskort og infofolder er i rute, siste justering til trykkeriet 5. juni.
infofolder sendes ut til alle husstandene i Verdal i uke 26.
- Kjentmannskomiteen får ansvaret av åpninga 1. juli - Åpningstopp/sted - Invitere
gjester/presse osv.
➢ Ti på Topp:
- 4 topper stengt til 10. juni grunner reinkalving, mye snø i fjellet hindrer utfart til toppene.
- Stor aktivitet i nærområdepostene
- Våttåhaugen avviklet og flyttet til Helloporten.
- Parkeringsplassen utvidet på Helloporten
➢ Trøndelag idrettskrets Idrettskretsting 2020:
- Trøndelag Idrettskrets avvikler Idrettskretstinget torsdag 25. juni kl 17.00 – 20.00 på Teams
- Verdal Idrettsråd har 3 delegater og stiller med følgende.
Vedtak: Leder Paul Elvebø, Nestleder Petter Alstad og Styremedlem Eli Anita Valbekmo
SAK 11 20/21 Orienteringer
- Møte angående ny APP til Kjentmannsmerket avviklet 19.5.20
- Spillemidler 2020. På grunn av Koronasituasjonen og idrettens økonomiske problemer
kom det retningslinjer fra Kulturdepartementet til Fylkeskommunen om at i år skulle alle
idrettseie søknader prioriteres. Alle idrettseide søknader i Verdal får utbetalt hele
søkerbeløpet i år.
- LAM. På grunn av Koronasituasjonen og idrettens økonomiske problemer utbetales en
del av LAM midlene til klubbene snarest, siste del kommer etter at årets
idrettsregistrering er godkjent i slutten av året.
- Idrettsrådet repsentert på Årsmøte i Verdal og Omegn Rideklubb 25.5.20 ved Eli Anita
Valbekmo.
SAK 12 20/21 Arbeid frammover:
- Møte korrekturlesing registreringshefte 27.5.20
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannskomiteen 27.5.20
- Idrettsrådet deltar på følgende Årsmøter i Verdal IL 28.5 v/Paul
Vinne skilag 7.6.20 v/Petter - Stiklestad IL 8.6.20 v/Paul - Vuku IL15.6.20 v/Paul
- Styremøte 22. juni
- TrIK, Idrettskretstinget torsdag 25. juni kl 17.00 – 20.00

Neste Styremøte – MANDAG 22. juni

Ref: P.E

