PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad nasjonale kultursenter
Tirsdag 1. desember 2020 – kl 18.30 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Eva Kristin Bjørvik
Frode Strand, saksbehandler Verdal kommune
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune – (kl 19.15 – 20.00)
Einar Olav Larsen, leder utvalg Mennesker og Livskvalitet – (kl 19.15 – 20.00)
Forfall:
Eli Anita Valbekmo
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
KL 19.15 – 20.00:
Årlige møte med Ordfører og leder i utvalg Mennesker og Livskvalitet
- Leder ønsket velkommen til det årlige møte med Ordfører og leder i utvalg Mennesker og
Livskvalitet.
- Idrettsrådet orienterte om Idrettsoneråd innherred som vil bli en viktig arena framover for
samarbeid imellom kommunene på innherred om blant annet interkommunale idrettsanlegg
og annet.
Orienterte også om Kjentmannsmerkene og Ti på Topp som er gode folkehelsetiltak i
kommunen, og om besøkstall osv. for 2020.
- Ordføreren orienterte om utfordringer med idrettsrådets ønske om redusert leie for idretten i
kommunale idrettsanlegg i et trangt budsjett for 2021.
Tok også opp dette med rekruteringsanlegg for friidrett og prosess rundt dette.
- Ellers en god diskusjon rundt idrettsaker og annet og Ordføreren og leder i utvalg
Mennesker og Livskvalitet ser fram til fortsatt godt samarbeid med idrettsrådet.
Kl 18.30 – 19.45:
SAK 50 – 57 2020/2021
SAK 50 20/21 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 51 20/21 Godkjenning møtereferat av 2.11.2020:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 2.11.20 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 2.11.20 godkjennes.
SAK 52 19/20 Referatsaker:
- Verdal kommune: Mail av 3.11.20, referat etter brukermøte med Verdal Volleyballklubb
02.11.2020
- Verdal kommune: Mail av 4.11.20, barn i lavinntektsfamilier - tilskudd 2021
- Verdal kommune: Mail av 5.11.20, revidering av temaplan, Verdal kommunes
trafikksikkerhetsplan
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 26.10.20
- Verdal idrettsråd: Forslag til Verdal kommunes Bolystpris 2020, sendt kommunen 15.11.20

-

Verdal idrettsråd: Idrettens innmeldte anleggsbehov 2021 – 2025, sendt kommunen
24.11.20
NIF: Mail av 1.12.20, Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

Sak 53 19/20 Prioritering av spillemiddelsøknader 2021:
Saksframlegg
- Frode Strand, Verdal kommune gjennomgikk oppsettet over innkomne spillemiddelsøknader
for 2021.
Foreslo å utsette prioritering i lag med Idrettsrådet til først på januar da ennå ikke alle
søknadene var på plass, prioritering blir framlagt til politisk behandler 13. januar 2021 i
utvalg Mennesker og Livskvalitet.
- Gjennomgikk oversikt over innmeldte framtidige anleggsønsker fra idretten 24.11.20
Forslag til vedtak.
Prioritering av spillemidler for 2021 utsettes til januar 2021
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Sak 54 19/20 Økonomi:
Kjentmannspost Grønningen, kjøp av planker til klopping.
Saksframlegg
- Traseen til Grønningen trenger noe mere klopplegging da det er blir mye oppgått i partier
uten klopp. Det trenges 1300 m plant (650 m klopp)
Værdalsbruket har på lager ferdig skrudde klopper på ca. 384 meter, og tilbyr Idrettsrådet og
kjøpe tilbake resterende planker som trenges for kr 15000 som Værdalsbruket kjøpte fra
Idrettsrådet i vår til samme pris. Værdalsbruket bidrar med transport av kloppene fra Holmen
til Kavelbruin, utkjøring av kloppene, og hjelper til med sammenkobling til våren.
Forslag til vedtak:
Idrettsrådet kjøper klopper fra Værdalsbruket til en pris på kr 15 000 og i tillegg noen 2 tom
8 planker og skruer kr 3000 – totalt ca. kr 18 000 som belastes kontoen Kjentmannsmerket.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
SAK 55 20/21 Anlegg:
Anlegg ved Nye Stiklestad og Leksdal skole.
Saksopplysning.
- Viser til sak 45 punkt 2 i protokoll fra Styremøte 2.11.20 idrettens anleggsønsker ved ny
Stiklestad og Leksdal skole innsendt til kommunen 4.11.20.
- Verdal Klatreklubb har i ettertid meldt inn at de frafaller ønske om klatrehall og vil heller ha
klatrevegg i Turn/Basishallen samt et buldrerom i tilknytning til klatreområdet.

-

Forslag til vedtak.
Idrettsrådet tar Klatreklubbens innsendte ønske til orientering og justerer dokumentet over
idrettens anleggsønsker ved ny Stiklestad og Leksdal skole og sender oppdatert dokument
til kommunen.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

SAK 56 20/21 Orienteringer
Leder orienterte om:
- Idrettsrådet v/leder invitert til Nærøysund Idrettsråd 10.11.20 møte avviklet på Teams
- Møte i Idrettsoneråd Innherred 25.11.20 avviklet på Teams, Paul og Petter.
- Ness IL – avvikling av klubben – møte på Teams 12.11.20
- Møte med Vinne IL 18.11.20 ang. Basketball i ny hallen i Vinne, Petter.

SAK 57 20/21 Arbeid framover:
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 8.12.20
- Utdeling av Idrettens Ildsjelpris 14.12.20, foran kommunestyremøte
- TrIK inviterer idrettsrådene til dialogmøte 16.12.20
- Verdal kommune, koordineringsmøte for friluftsliv og folkehelse 17.12.20
- Møte i Idrettsoneråd innherred 6.1.21
- Styremøte i idrettsrådet 11.1.21
- Idrettsoneråd Innherred, møte med ordførerne på Steinkjer 12.1.21

Neste Styremøte mandag 11 januar 2021

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

