PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 7. september 2020

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Eli Anita Valbekmo
Forfall:
Ann Sissel Vehus
Roy Aasheim
Eva Kristin Bjørvik

Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 25 – 30 2020/2021

SAK 25 20/21 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 26 20/21 Godkjenning møtereferat av 17.8.2020:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 17.8.20 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 17.8.20 godkjennes.
SAK 27 19/20 Referatsaker:
- Verdal Næringsforum: Mail av 18.8.20, dugnaden fortsetter og informasjon fra Verdal
næringsforum
- TrIK: Mail av 19.8.20, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets august 2020
- TrIK: Mail av 21.8.20, nyhetsbrev for IR og Soner
- TrIK: Mail av 25.8.20, invitasjon til temakveld idrettsanlegg og spillemiddelsøknader
- Verdal kommune: Mail av 26.8.20, barnefattigdom - informasjon fra Kirkens bymisjon.
- TrIK: Mail av 28.8.20, finansieringen av norsk idrett – HØRING
- NIF: Mail av 31.8.20, Seminar på Teams for kontrollutvalg 9.9.20 uten engasjert revior
- Verdal IL: Mail av 31.8.20, Verdal IL og sentralbaneanlegget
- NIF: Mail av 2.9.20, digitalt koronavettkurs til alle idrettslag
- Verdal kommune: Mail av 2.9.20, interkommunale idrettsanlegg
- NIF: Mail av 4.9.20, Koronakrisepakken – søknadsfrist 15. september
- TrIK: Mail av 7.9.20, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets september 2020
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

SAK 28 20/21 Diskusjon og vedtakssaker:
➢ Økonomisk oversikt
Saksopplysning.
- Økonomisk oversikt per 7.9.20 med prognose ut året gjennomgått.
- Det innkjøpes 50 tre kopper med idrettsrådets logo på for utdeling til
Kjentmannsmerkefadderne og til gave fra Idrettsrådet ved aktuelle anledninger til en
kostnad av kr 11 500
- Mottatt forespørsel fra firma om kjøp av x antall reg hefter for Kjentmannsmerket.

-

-

Forslag til vedtak:
Økonomisk oversikt per dato med prognose ut året taes til orientering
Sluttrapport på spillemiddelsøknaden på kr 160 000 godkjent og sendtkommunen med
anmodning om utbetaling
Sluttrapport på søknad om støtte til reg hefte, infofolder på kr 30 000 sendt
Fylkeskommunen og godkjent.
Det innkjøpes 50 tre kopper med Idrettsrådets logo på til en kostnad av kr 11 500
Ved kjøp av over 10 stk reg hefter samlet settes prisen til kr 200 per stk.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Idrettsrådets, Idrettens Ildsjel pris 2020
Saksopplysning
- Mail utsendt til medlemsklubbene 23.6.20 med purring 24.8.20 om innsending av kandidater
til årets Idrettens Ildsjel pris 2020 med svarfrist 2.9.20.
- Idrettskretsen deler ut pris 30. oktober – Idrettsrådet deler ut sin som vanlig lokalt under
kommunens arrangement i desember

-

Forslag til vedtak:
Idrettens Ildsjel spris 2020 tildeles Ina Flotten Sørensen, Verdal og Omegn Rideklubb
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Revidering av Idrettens anleggsplan.
Saksopplysning:
- Idrettens anleggsplan og anleggsregistrering i Verdal 2018 – 2022 planlegges revidert i
samarbeid med idretten og framlegges til godkjenning på Idrettsrådets årsmøte i mars 2021.
- Arbeidet starter opp medio oktober.

-

Forslag til vedtak:
Det oppsettes en arbeidsgruppe bestående av:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Eli Anita Valbekmo
Frode Strand, Verdal kommune
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Fellesmøte med Levanger Idrettsråd
Saksopplysning:
- Idrettsrådene i Levanger og Verdal har i en lenger til vært inne på tanken om å få til et felles
møte for å utveksle erfaringer osv.
- Levanger idrettsråd innkaller til fellesmøte medio oktober

-

Forslag til vedtak:
Verdal Idrettsråd er positiv til fellesmøte med Levanger Idrettsråd for å utveksle erfaringer
osv.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Basketballklubb.
Saksopplysning:
- I forbindelse med ny Basketball hall ved nye Vinne og Ness skole som er under bygging
ønsker Idrettsrådet og få i gang en Basketballgruppe/klubb.

-

Forslag til vedtak:
Idrettsrådet undersøker muligheten for å få i gang Basketball gruppe/klubb
Petter Alstad ansvarlig for å undersøke mulighetene
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Idrettsanlegg - Ny Stiklestad og Leksdal skole.
Saksopplysning
- Idrettsrådet avviklet medlemsmøte 26.8.20 med godt oppmøte fra klubber, adm i
kommunen, politiske partier og Idrettskretsen. (se referat)
- Gode innlegg fra klubbene og det framkom mange gode innspill om anlegg ved ny skolen.

-

Forslag til vedtak:
Idrettsrådet som idrettens talerør innkaller berørte klubber, kommunen til videre utredninger.
Neste møte 9.9.2020 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Verdal kommune – Interkommunale anlegg
Saksopplysning:
- Idrettsrådene i Verdal og Levanger ble innkalt til møte 1.9.20 på Verdal hotell.
- Idrettsrådgiverne i Levanger og Verdal kommune har jobbet med hvordan vi kan ta i bruk
spillemiddelordningene for interkommunale anlegg på bakgrunn av fylkeskommunens nye
retningslinjer for spillemidler.
- Idrettsrådgiverne framla forslag til prinsipper for interkommunale idrettsanlegg i Verdal og
Levanger som blir fremmet for politisk behandling i begge kommunene.

-

Forslag til vedtak:
Idrettsrådet støtter de framlagte prinsipp punktene.
Idrettsrådet gjør oppmerksom på prosessen som foregår med adm. politisk mot kommunene
i idrett (sone Innherred) angående interkommunale anlegg i sonen.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SAK 29 20/21 Orienteringer
Leder orienterte om:
- Friidrettsanlegg i Verdal. Innsending av høringssvar til kommunen 21.8.20
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 24.8.20
- Underskriving av revider samarbeidsavtale, Verdal idrettsråd/Verdal kommune 31.8.20
- Brev fra Verdal IL – Sentralidrettsanlegget
- Henvendelse fra Sydinnsvann velforening angående turstien til Høgfjellstøtta der stien over
myrer er gjørmete og en liten bro er dårlig og må fikses grunnet stort besøk til Ti på Topp –
oversendt Ti på Topp/Kjentmannskomiteen for vurdering og tilbakemelding til velforeninga
- Henvendelse angpående bord og benk på Karl Johans vei til Høgfjellstøtta som står løst på
steinet underlag og er farlig og kan velte.
Oversendt Statens veivesen som er ansvarlig for veien.

Petter orienterte om:
- Møte i Idrettsoneråd Innherred på Steinkjer 20.8.20, Petter og Paul deltok.

Roy innmeldt per e-post:
- Lam midlene 2020 - oppsett satt opp og oversendt Idrettskretsen for godkjenning.
- Appen - Hjemmesida – oppdateres fortløpende.
SAK 30 20/21 Arbeid frammover:
- Møte med berørte klubber om idrettsanlegg ved ny Stiklestad og Leksdal skole 9.9.20
- NIF, Seminar på Teams for kontrollutvalg uten engasjert revisor 9.9.20
- Møte med berørte klubber om idrettsanlegg ved ny Stiklestad og Leksdal skole !!
- Idrettskretsen/Fylkeskommunen – Spillemiddelseminar på Teams
- Styremøte 5. oktober
Neste Styremøte – MANDAG 5. oktober
Ref: P.E

