
 

Referat fra medlemsmøte 
 

Sted:  Stiklestad Nasjonale Kulturhus 
Dato:  Onsdag 26. august 2020 
KL:   19.00 – 21.00 
 

Tilstede: 
Se vedlagt deltakerliste 
 

Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske 
partier, NTIK. 
 

SAKLISTE: 
 

1: Åpning:  
Leder Paul Elvebø åpnet og ønsket velkommen til medlemsmøte som er lagt opp som 
en presentasjon av idrettens ønsker om idrettsanlegg ved ny Stiklestad skole. 
Orienterte videre om idrettsanlegg som Idrettsrådet på vegne av idretten spilt inn siden 
høsten 2017. (se vedlagt presentasjon) 
 

2: Innlegg fra klubber som ønsker anlegg i forbindelse med bygging av ny skole:  
➢ Stiklestad IL v/ Einar Martin Kålen, Marius Kvernmo Klausen ønsker areal til 

klubbhus og tilgang til en 11er kunstgressbane – (se vedlagt  presentasjon) 
 

➢ Verdal Klatreklubb v/ Linda Sivertsen, Karl Martin Eggen ønsker tilgang til en 
Klatrehall, presenterte tanker rundt dette. 

 

➢ Verdal turnforening v/ Krista Blekken, Ingrid Kolstad ønsker tilgang til en Basishall, 
presenterte tanker rundt dette. 

 

➢ Verdal Kampsportsklubb v/Ronny Holberg ønsket samarbeid og tilgang for 
kampsport, leier i dag lokale privat for kr 170000 per år noe som er økonomisk 
vanskelig for klubben. 

 

➢ Innherred Isidrettslag v/ Bjarte Bjørgen Olsen, Robert Øfsti fremmet ønske om en 
kunstisflate ved skolen, presenterte tanker rundt dette 

 

3: Oppsummering: 
➢ Joar Eklo, Stiklestad skole orienterte om at gymsalen i dagens skole er i dag 

fullbooket på kveldstid og var positiv til de innspilte ønskene. 
 

➢ Svein Øyvind Bern, SV. Viktig at idretten i det videre arbeidet samspiller om 
utnyttelse av idrettsanlegg 

 

➢ John Olav Larsen, Verdal kommune. Kommunestyre fattet vedtak og kjøpe 50 mål, 
Prosessen med ny skole startet i dag med at prøveboring av området er i gang, så 
blir det utarbeidelse av reguleringsplan og så politisk framlegg forprosjekt skole og 
skole med idrettsanlegg. 
Interessant samspill med idretten. viktig at idretten blir enig om hva de ønsker bygd 

og at Idrettsrådet samler aktuelle klubber og får fram en oversikt som kan brukes i 

forprosjektet i løpet av høsten. 
 

➢ Idrettsrådet innkaller berørte klubber/kommunen til møte i uke 37 for å starte 

prosessen med mer detaljert hva klubbene ønsker/samspill. 

 
P.E - Ref  

 


