
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

 
 
 
Møtested: Bakketun 
Dag/Dato: Mandag 22.juni 2020 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad 
Ann Sissel Vehus  
Eli Anita Valbekmo 
Randi Nessemo – kontrollutvalget 
Henriette Skjelbred - kontrollutvalget 
 
Forfall: 
Roy Aasheim  
Eva Kristin Bjørvik  
 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
- Møte åpnet med besøk av Kontrollutvalget for en gjennomgang av utarbeidet instruks, plan 

for revisjon/kontroll og kontrollutvalgets arbeid framover ved Randi og Henriette. 
- Idrettsrådet har det meste av dokumentasjoner på plass, kan med fordel utarbeider et års 

hjul for faste større oppgaver. 
 
SAK 13  – 18  2020/2021 
 
SAK 13  20/21 Godkjenning av saklista: 
- Sakliste godkjent. 
 
SAK 14  20/21 Godkjenning møtereferat av 25.5.2020: 
- Referatet godkjent 

 
SAK 15  19/20 Referatsaker: 

- NIF: Mail av 28.5.20, lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2020 

- NIF: Mail av 28.5.20, Norsk Tippings ungdomspris 

- TrIK: Mail av 29.5.20, info til IR og soner, nr 4-2020 

- Verdal Idrettsråd: Oversendt kommunen 29.5.20, sak til budsjett 2021 – og 
Inversteringsbudsjett 2021 – 2024 angående tråkkemaskin/er. 

- Ti på Topp/Kentmannsmerket: Referat fra møte i komiteen 27.5.20 

- TrIK: Mail av 3.6.20, lansering av felles portal . sommertrøndelag.no  
- NIF: Mail av 3.6.20, søknad om vare og tjenestemomskompensasjon 2020 

- TrIK: Mail av 4.6.20, Idrettssoneråd Innherred inviterer til dialogmøte anlegg 18.juni 
2020 

- TrIK:  Mail av 11.6.20, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets juni 2020 

- TrIK: Mail av 12.6.20, info til IR og soner - nr 5-2020 

- Ti på Topp/Kjentmannskomiteen: Referat fra komiteemøte 08.06.2020 
 
 Referatsakene tatt til orientering. 
 
 
 
 
 



 
SAK 16  20/21 Diskusjon og vedtakssaker: 
➢ Økonomisk oversikt: 
- Status per 22.6.20 ble gjennomgått og vi ligger i rute i henhold til forventet inntekt og utgift. 

- Budsjettet for 2020 ble revidert etter at prosjekt Himmelseng utgår. Revidert budsjett med 

innlagt kostnad for Kjentmannsmerket sitt 50 årsjubileum viser et fint overskudd mot 

budsjettert underskudd for 2020 

Vedtak: 

- Det avsettes kr 30 000 i budsjettet til innkjøp av materiell og avvikling av 50 års jubileumet 

for Kjentmannsmerket 1. juli. 

 

➢ Idrettssoneråd Innherred: 
- Petter orienterte fra møte i Idrettssoneråd Innherred – statusmøte på Teams, 3.6.20. 
➢ Petter orienterte fra møte i Idrettssoneråd Innherred, dialogmøte med kommunene om 

anlegg 18.juni 2020. 
 

➢ Idrettskretstinget torsdag 25. juni kl 17.00 – 20.00 på Teams 
- Delegater fra Verdal Idrettsråd Paul, Petter og Eli. 

- Underskrevet fullmaktsskjema innsendt. 

 

➢ Høring forslag om vern av skogsområder med høringsfrist 28. juni 2020. 
- Fylkesmannen i Trøndelag kunngjør forslaget om opprettelse av 17 nye naturreservater, 

utvidelse av seks eksisterende naturreservater og utvidelse av nasjonalpark. 

- Høringsuttalelse innsendt 21. juni angående berørte Kjentmannsmerker i utvidelsen av 
nasjonalparken i Verdal. 
 

➢ Utlyse kandidater til Idrettens Ildsjel pris 2020 – frist til Idrettskretsen 31.august 
- Idrettsrådet sender ut og etterspør kandidater hos klubbene til årets Idrettens Ildsjel pris.  

 
➢ Jubileumsmarkering, Kjentmannsmerkene 50 år 1. juli: 
- Innspurten på merking, utarbeidelse av materiell, App osv. er i rute – alt ventes og være 

ferdig og rullet ut til markeringa 1. juli som blir på Ramsåsvollen. 
- Invitasjon utsendes til gjester, Ordfører, Fylkeskommunen, faddere, Presse. 

 
➢ Ti på Topp: 
- Alle postene er nå åpnet med godt besøk. 
- Jobber nå med neste års topper. 

 
➢ Fellesmøte Styremøte med Levanger Idrettsråd etter ferien: 
- Det avvikles felles styremøte med Levanger Idrettsråd til høsten for å diskutere mulig 

samarbeid om blant annet større framtidige anlegg. 
 

➢ Idrettshall Vinne: 
- Idrettsrådet inviterer til høsten inn til et møte med mål om å få etablert en Basketballklubb i 

Verdal nå når det blir en Basketballhall ved Vinne skole. 
 
➢ Ny Stiklestad og Leksdal skole. 
- Idrettsrådet registrerer med tilfredshet vedtaket i kommunestyre 16.6.20 skole og 

idrettsanlegg. 
1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt B og C, fra Kålen 

eiendom AS og Teglverket AS, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets 
med arealer for skoleformål og fremtidig areal til idretts- og aktivitetsformål. Rådmann får 
fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent. 
  

2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på nødvendig areal av 
tomtene B og C, og å utarbeide reguleringsplan for området. 

 
- Idrettsrådet kaller inn alle klubbene til et fellesmøte for og få en full oversikt over hvem som 

i framtiden har interesse av idrettsanlegg ved nye Stiklestad og Leksdal skole 

 



 
➢ Revidering av Idrettens anleggsplan fram til Årsmøte i 2021: 
- Det startes opp revidering av eksisterende idrettens anleggsplan i Verdal til høsten i 

samarbeid med idretten og kommunen som framlegges for godkjenning på Årsmøte i 
Idrettsrådet i mars 2021.                                                            

 
SAK 17  20/21 Orienteringer 

- Møte korrekturlesing registreringshefte 27.5.20, Ann Sissel, Karl Arne, Gunbjørg og Paul 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannskomiteen 27.5.20 
- Årsmøte Verdal IL, 28.5.20 på Teams, Paul 
- Idrettssoneråd Innherred – statusmøte på Teams, 3.6.20, Paul og Petter 
- Årsmøte Vinne skilag 7.6.20, Petter 
- Møte i tildelingsgruppa for hall timer 9.6.20, Eva 
- Årsmøte Verdal Friidrettsklubb, 10.6.20, Paul 
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 15.6.20, Paul 
- Årsmøte Vuku IL 15.6.20, Paul 
- Arbeidsmøte ang. Kjentmannsmerkets 50 års jub. 16.6.20, Ann Sissel, Gunbjørg, Sissel 

Eva og Paul. 
- Idrettssoneråd Innherred dialogmøte anlegg 18.juni 2020, Paul og Petter 

 
SAK 18 20/21 Arbeid frammover: 

- Trøndelag Idrettskrets, Idrettskretsting torsdag 25. juni kl 17.00 – 20.00 
- Årsmøte Ness IL 29. juni 
- Jubileumsmarkering Kjentmannsmerket 50 år 1. juli 
- Møte med klubbene angående tildelte hall timer 18. august 

 
Neste Styremøte – MANDAG 7. september 
 
 
 
Ref: P.E   


