
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 
 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Dag/Dato: Mandag 5. oktober 2020 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad 
Ann Sissel Vehus  
 

Forfall:  
Roy Aasheim  
Eva Kristin Bjørvik  
Eli Anita Valbekmo 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 

SAK 31  – 40  2020/2021 
 

SAK 31  20/21 Godkjenning av saklista: 
Vedtak: 
Framlagt sakliste godkjennes 
 

SAK 32  20/21 Godkjenning møtereferat av 7.9.2020: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
Protokoll fra møte 7.9.20 godkjennes 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 7.9.20 godkjennes. 
 
 

SAK 33  19/20 Referatsaker: 
- NIF: Mail av 14.9.20, NIF inviterer til webinar for kontrollutvalg 24.9.20 
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp komiteen: Referat fra møte 31.8.20 
- TrIK: Mail av 18.9.20, 20/4319, vedrørende nedleggelse av Vinne ILs klubbhus - Verdal 

kommune 
- Trøndelag Fylkeskommune: Mail av 18.9.20, innleggene fra temakveld 15.9.20 

spillemidler og idrettsanlegg avviklet på Teams. Paul deltok fra Idrettsrådet. 
- Nord-Trøndelag Friidrettskrets: Mail av 21.9.20, anleggsbefaring i Verdal 29.9.20 
- TrIK: Mail av 22.9.20, referat fra møte i Idrettsoneråd Innherred 20.8.20 
- Ti på Topp/Kjentmannsmerket: Mail av 27.9.20, referat fra møte 21.9.20 
- Vinne IL: Mail av 29.9.20, situasjonsplan for utbygginga av Vinne Stadion.  
- Vinne IL: Mail av 2.10.20, spørsmål om medlemskontigent, fulgt opp mot klubben. 
- NMK Verdal/Levanger: Mail av 2.10.20, NMK Verdal/Levanger er tildelt NM for Sno cross 

2021 
- TrIK: Mail av 2.10.20, Trøndelag idrettskrets høringsinnspill Spillemiddelsøknad 2021 
- Verdal Helsesportslag: 5.10.20, invitasjon til 50 årsjubileum 1.november 
 

Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
Referatsakene godkjennes 
Vedtak: 
Referatsakene godkjennes. 

 
 

SAK 34  20/21 Økonomi: 
➢ Økonomisk oversikt 

Saksopplysning. 
- Økonomisk oversikt per 5.10.20 med prognose ut året framlagt på møte 



- Det innkjøpes 15 stk bordflagg - 50 stk logomerker og 100 stk klistermerker til merking av 

bøker og kasser på Kjentmannsmerkene - tallerken til oppnådde turer for Kjentmannsmerket 

110 stk 
 

Forslag til vedtak: 

- Økonomisk oversikt per dato med prognose ut året taes til orientering 
- Det innkjøpes 15 stk bordflagg til en kostnad på kr 1245. 
- Det innkjøpes 50 stk klistermerker med idrettsrådets logo på og 100 klistermerker med 

teksten Kjentmannsmerket  til en kostnad på kr 2188 
- Det innkjøpes 110 tallerken til Kjentmannsmerket til en kostnad på kr 15950 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 35  20/21 Anlegg: 
➢ Rekruteringsanlegg for friidrett. 

Saksopplysning. 

Anleggsutvalget i Norges Friidrettsforbund, repsentanter fra Nord-Trøndelag Friidrettskrets, 

Verdal Friidrettsklubb, Verdal Idrettsråd og medlem i utvalg Mennesker og Livskvalitet var 

på befaring ved Ørmelen skole 29.9.20. 

Det framkom spørsmål om barn og unges rettigheter er ivaretatt jamfør nasjonale føringer 

da tomta ved Verdal Videregående ble tatt til helsehus se også brev fra Norges 

Friidrettsforbund 2.10.20 
 

Forslag til vedtak  
- Idrettsrådet retter forespørsel til kommunen om når plassering av rekruteringsanlegg for 

friidrett kommer opp til politisk behandling 
- Idrettsrådet retter forespørre til kommunen om statusen på barn og ungdommens rettigheter 

jamfør erstatningsanlegg for friidrett som er et  nasjonalt pålegg. 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

➢ Anlegg ved Nye Stiklestad og Leksdal skole. 
Saksopplysning. 

- Idrettsrådet har avviklet to arbeidsmøter med berørte klubber der ADM i kommunen var til 
stede på siste møte 9.9.20 og 29.9.20 (se referater) 

- Idretten har utarbeidet idrettens ønsker for anlegg ved ny Stiklestad og Leksdal skole 
 

Forslag til vedtak. 

- Idrettsrådet oversender kommunen idrettens samlende ønsker om idrettsanlegg ved ny 

skole for videre behandling. 

- Idrettsrådet koordinerer idrettens ønsker opp mot kommunen. 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

➢ Idrettens anlegg og arealprioritering til kommunebudsjettet 2021 og 
investeringsbudsjettet for 2021 – 2024  
Saksopplysning. 

- Opprinnelig prioritering ble godkjent på medlemsmøte 5.3.20 og oversendt kommunen 
16.4.20. 

1: Rekruteringsanlegg friidrett 2021 – Ørmelen skole  
2: Garderobebygg 2022 sentralidrettsanlegget  
3: Basishall ved nye Stiklestad skole  
4: Areal til Klatrehall og Klubbhus ved nye Stiklestad skole 
 

- Etter at prosessen med idrettsanlegg ved nye Stiklestad og Leksdal skole startet er det 
framkommet justeringer fra idretten så ny prioritering er som følge.  

1: Rekruteringsanlegg friidrett 2021 – Ørmelen skole  
2: Garderobebygg 2022 sentralidrettsanlegget  
3: Turn/Basishall ved nye Stiklestad skole – interkommunalt anlegg. 
4: Klatrehall ved nye Stiklestad skole – interkommunalt anlegg 



5: Kunstisflate, ved nye Stiklestad skole 
 

Forslag til vedtak: 
- Idrettsrådet oversender kommunen oppdatert prioriteringsrekkefølge for nye idrettsanlegg 

Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

➢ Idrettsoneråd Innherred. 

Saksframlegg. 

- Møte i Idrettsoneråd Innherred avviklet 1.10.20  

- De jobbes med prosjekt interkommunale idrettsanlegg i sone Innherred. 

- Sonekoordinator avviklet møte med Fylkeskommunen, god interesse der, jobber videre mot 

Ordførerne i Idrettsrådssonen om et felles møte med dem. 
 

- Verdal kommune vedtok i kommunestyre 28.9.20 og samarbeide om interkommunale 

idrettsanlegg med aktuelle kommuner. 

Behandling:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedtak:    

1. Verdal kommune skal samarbeide med aktuelle kommuner om å realisere 
interkommunale idrettsanlegg. 

2. Aktuelle interkommunale idrettsanlegg skal vurderes i de aktuelle idrettsrådene og 
kommunene før de tas inn i anleggsplan. 

3. Anlegg som defineres som interkommunale idrettsanlegg innarbeides i gjeldende 
økonomiplan. 

4. Det skal tilstrebes god balanse i fordeling av antall og type interkommunale idrettsanlegg 
i samarbeidende kommuner. 
 

- Felles høringsutalelse sendt Trøndelag Idrettskrets 2.10.20 ang. høringsinnspill til 
Spillemiddelsøknad 2021 

 

Forslag til vedtak: 
- Idrettsrådet bidrar i den videre prosessen i Idrettsoneråd Innherred 
- Innsendt felles høringsinnspill taes til orientering 

Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

➢ Revidering av Idrettens anleggsplan.   
Saksopplysning: 

- Idrettens anleggsplan og anleggsregistrering i Verdal 2018 – 2022 revideres i samarbeid 

med idretten, kommunen og framlegges til godkjenning på Idrettsrådets årsmøte i mars 

2021. 
 

Forslag til vedtak: 

- Oppnevnt arbeidsgruppe innkalles til første arbeidsmøte 19.10.20 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 36  20/21 Idrettslagene: 
➢ Ness IL 

Saksopplysning. 

- Ness IL har vedtatt på ekstraordinært årsmøte 28.9.20 og legge ned klubben. 

- Nytt ekstraordinært årsmøte etter 3 måneder for endelig nedleggelse jamfør lovnormen. 

- Idrettsrådet bistått med råd osv. 
 

Forslag til vedtak.  

- Taes til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 



➢ Vuku IL 
Saksopplysning. 

- Idrettsrådet forespurt og deltatt på møte 23.9.20 om bidrag med organisatoriske råd da 

klubben vil bygge opp org. Plan, stillingsinstruks og ellers det som trenges etter 

basislovnormen for idrettslag 

- Idrettsrådet vil bidra videre med råd og innspill. 
 

Forslag til vedtak.  

- Taes til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vinne IL: 

Saksopplysning. 

- Idrettsrådet bistått med råd angående forespørsel om medlemskap. 

- Idrettsrådet fått tilsendt situasjonstegning over idrettsanlegget, fotballbaner og klubbhus 

som er under rehabilitering/bygging på Vinne stadion. 
 

Forslag til vedtak.  

- Taes til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

➢ Sammarbeidsavtalen for Friidrett: 

Saksopplysning. 

- Verdal Friidrettsklubb vedtok på Årsmøte i år og si opp sammarbeidsavtalen med 

klubbene som er med i sammarbeidsavtalen i Verdal. 

- Idrettsrådet som samlende organ for idretten kaller inn til et fellesmøte for å belyse 

konsekvenser for de berørte klubbene osv. 
 

Forslag til vedtak. 

- Idrettsrådet innkaller Friidrettsklubben, Friidrettskretsen og berørte klubber til møte 15.9.20  

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 37  20/21 Kjentmannsmerket: 
➢ Kjentmannsmerket 

Saksopplysning. 

1: Idrettsrådet mottatt følgende henvendelse fra Syd-innsvann Hytteforening 

«Noen av våre medlemmer har gjort en henvendelse ang turstien til Høgfjellstøtta. 
Saken gjaldt følgende: 
1. Stien fra enden av veien og opp til hytta deres er blitt hyppig bruk ila sommeren av folk 

som skal til Kjentmannsmerket. En våt sommer/høst har ført til at stien er blitt brei og 
myra/stien er blitt trampet til gjørme. 

2. Hytteeieren har etabler en liten bro på eget initiativ, som blir brukt at turgåere. Det 
opplyses at det er en liten og enkel bro, men at de nå må «fikse» på den pga all ferdsel. 
Hytteforeninga ønsker en befaring for og sett på mulig løsning med blant annet 
klopplegging av noen bløte partier.» 

2: Forespørsel om at postene for Kjentmannsmerket også bør vises på hjemmesida til 
     Idrettsrådet verdalidrett.no 
3: Premiering, årsfat, ikke samsvar mellom muntlig praksis og informasjon i reg hefte. 

 

Forslag til vedtak: 
1: Idrettsrådet vurderer henvendelser som kommer inn fra sak til sak, oversendes 
kjentmannskomiteen for oppfølging. 
2: Oversendes kjentmannskomiteen for oppfølging. 
3: Oversendes kjentmannskomiteen for oppfølging. 



Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
 

SAK 38  20/21 Aktiviteter: 
➢ Diplom Idrettens Ildsjel pris 

Saksopplysning  

- Innspill fra Sats og Trykk på å oppfriske diplomen som Idrettsrådet deler ut årlig til 

Idrettens Ildsjelpris vinner. 
 

Forslag til vedtak: 

Framlagt utkast bearbeides videre og legges fram på Styremøte 2. november for vedtak. 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

➢ Gruppemøte/r i partiene. 
Saksframlegg. 

- Idrettsrådet invitert til gruppemøte hos SP 24.9.20 og AP 12.10.20. 

- Orienterer om idrettens anleggsønsker ved ny Stiklestad og Leksdal skole, 

rekruteringsanlegg for Friidrett og Sentralidrettsanlegget. 
 

Forslag til vedtak.  

- Taes til orientering 

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 28. oktober 
 

Forslag til vedtak: 

- Styre i Verdal Idrettsråd stiller på fellesmøte 28. oktober  

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

➢ Verdal Helsesportslag 

Saksopplysning. 

Idrettsrådet mottatt invitasjon fra Verdal Helsesportslag til 50 årsjubileum 1. november. 
 

Forslag til vedtak. 

- Idrettsrådet stiller 1. november med leder på jubileumsfeiringa. 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

 

SAK 39  20/21 Orienteringer 
Leder orienterte om: 

- Idrettskretsen/Fylkeskommunen – Spillemiddelseminar på Teams 15.9.20 
- Bistått Verdal Friidrettsklubb 15.9.20 med opplysninger om LAM midler 
- Bistått Leksdal IL 15.9.20 med opplysninger om for mye utbetalt LAM midler 2020. 
- Årets Ildsjels prisvinner, møte med journalist 19.9.20, Sandslia Ridesenter 
- Repsentasjon Leirådal IL – 75 år, Randåsen 19.9.20 
- Lam midlene 2020 – innsendt oppsettet godkjent i Idrettskretsen og oversendt NIF for 

utbetaling til klubbene  
- Sluttregnskapet for spillemidler til utvidelsen av Kjentmannsmerket er godkjent. 
- NMK Verdal/Levanger er tildelt NM for Snocross 2021.Idrettsrådet gratulerer med tildelinga. 

 

 



Petter orienterte om: 
- Jobber med muligheten for å få i gang basketball i ny hallen i Vinne, eventuelt ny 

basketballklubb.  
 

Ann Sissel orienterte om 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 1.9.20 og 21.9.20 
- Kjentmannsmerket:  

Oppsummering av jub. året så langt - jubileumsmiddag 16.9.20 på Fæby for 
Kjentmannskomiteen og styre i idrettsrådet – årlig samling av fadderne 22.9.20 på 
kulturhuset med godt oppmøte og bevertning. 
Innmelding av besøkstall for postene pågår, bøkene legges nå ut i kassene. 
Fordelt ansvar i komiteen for oppfølging av Kjentmannsmerket 

- Ti på Topp: 
Siste dag i årets Ti på Topp er søndag 11.10. 
Ser på mulige løsninger for premieutdeling i november grunnet koronaviruset 
Planlegging av neste års Ti på Topp poster er på gang – neste møte i felleskomiteen 7.10. 

 
 

SAK 40  20/21 Arbeid frammover: 
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannskomitee 7.10 
- Gruppemøte AP 12.10 
- Møte med Friidrett 15.10 
- Arbeidsmøte, revidering av Idrettens anleggsplan i Verdal 19.10 
- Fellesmøte Styremøte med Levanger Idrettsråd 28.10 
- Idrettskretsens utdeling av Ildsjelpris 30.10 

 
 

 
Neste Styremøte – mandag 2. november 
 
Ref: P.E   


