PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Avviklet på Messinger
Mandag 2. november 2020

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Roy Aasheim
Eva Kristin Bjørvik
Eli Anita Valbekmo
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 41 – 49 2020/2021
SAK 41 20/21 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 42 20/21 Godkjenning møtereferat av 5.10.2020:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 5.10.20 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 5.10.20 godkjennes.
SAK 43 19/20 Referatsaker:
- NIF: Mail av 12.10.20, oppdatert smittevernveileder for idrett
- TrIK: Mail av 15.10.20, pressemelding fra Trøndelag idrettskrets, angående utdeling av
Ildsjelpris 30.11
- Steinkjer Idrettsråd: Mail av 15.10.20, invitasjon til Steinkjeridrettens stormøte 2020
- Verdal kommune: Mail av 21.10.20, retningslinjer for utleie av kommunale bygg i
forbindelse med koronaviruset, sist revidert den 13.10.20.
- TrIK: Mail av 22.10.20, nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets oktober 2020
- Verdal kommune: Mail av 23.10.20, endelig i Norge - Bærekraftig avhending og gjenbruk
av kunstgress
- NIF: Mail av 23.10.20, idrettslag kan nå søke på koronakrisepakke 3
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 7.10.20
- Verdal Idrettsråd: Oversendt 26.10.20, kommunen kandidat til kommunens kulturpris 2020.
- NIF: Mail av 29.10.20, viktig rapport for idrettslag om utviklingen av paraidretten
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.
SAK 44 20/21 Økonomi:
➢ Økonomisk oversikt
Saksopplysning.
- Økonomisk oversikt per 2.11.20 framlagt på møte
- Salg Reg. hefter/kort 1.7 til 2.11.20 – 70 transaksjoner – kr 20217
- Det innkjøpes noen planker og materialer for klopplegging og reparering av gangbru over
Kvislabekken på tursti til Høgfjellstøtta som belastes post Kjentmannsmerket i budsjettet
Forslag til vedtak:
- Økonomisk oversikt per dato taes til orientering
- Det innkjøpes planker og materialer til klopplegging og reparering av gangbru.

Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
SAK 45 20/21 Anlegg:
➢ Rekruteringsanlegg for friidrett.
Saksopplysning.
- Forespørre om når plassering av rekruteringsanlegg for friidrett anlegget kommer opp til
politisk behandling sendt leder i utvalg Mennesker og Livskvalitet samt adm i kommunen
- Forespørre om statusen på barn og ungdommens erstatningsanlegg for friidrett jamfør.
Helsehustomta sendt kommunens ansvarlig for barn og unges rettigheter.
-

Forslag til vedtak.
Idrettsrådet avventer saksframlegg for plassering av rekruteringsanlegg for Friidrett og svar
fra kommunen på barn og unges rettigheter, jamfør erstatningsanlegg for friidrett som er et
nasjonalt pålegg.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

➢ Anlegg ved Nye Stiklestad og Leksdal skole.
Saksopplysning.
- Idretten har utarbeidet idrettens ønsker for anlegg ved ny Stiklestad og Leksdal skole
- Idrettsrådet deltatt på møter med Verdal Turnforening, Verdal Klatreklubb og Verdal
kampsportsklubb 18.10 angående turn/basishall og sambruk.
-

Forslag til vedtak.
Idrettsrådet oversender kommunen idrettens samlende ønsker vedtatt på møte
29.september om idrettsanlegg ved ny skole for videre behandling.
Idrettsrådet koordinerer idrettens ønsker opp mot kommunen.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

➢ Revidering av Idrettens anleggsplan.
Saksopplysning:
- Arbeidsgruppe for revidering av Idrettens anleggsplan i Verdal avviklet arbeidsmøte
19.10.20 og kom fram til følgende konklusjon.
- Grunnet at Idrettskretsen og kommunen ennå ikke har utarbeidet sine planer utsettes
revidering av Idrettens anleggsplan i Verdal til Årsmøte i 2022
- Oversikt over innmeldte anleggsbehov fra idretten oppdateres for perioden 2021 – 2024 og
oversendes kommunen.

-

Forslag til vedtak:
Revidering av Idrettens anleggsplan i Verdal 2018 – 2022 utsettes og framlegges på
Årsmøte i 2022
Oversikt over innmeldte framtidige anleggsbehov fra idretten oppdateres og oversendes
kommunen innen medio november.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SAK 46 20/21 Idrettslagene:
➢ Sammarbeidsavtalen for Friidrett:
Saksopplysning.
- Verdal Friidrettsklubb vedtok på Årsmøte og si opp sammarbeidsavtalen for friidrett i Verdal
og ba Idrettsråde innkalle berørte klubber til et møte for å belyse konsekvensene for
klubbene.

-

Forslag til vedtak.
Idrettsrådet innkalte Friidrettsklubben, Nord-Trøndelag Friidrettskrets og berørte klubber til
møte 15.9.20 (se referat)
Sammarbeidsavtalen avvikles, videre sportslig samarbeid videreføres
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SAK 47 20/21 Aktiviteter:
➢ Idrettsoneråd Innherred.
Saksframlegg.
- Møte i Idrettsoneråd Innherred avviklet 28.10.20 – «innherredsidretten – utvikling og
samarbeid»
- De jobbes med prosjekt interkommunale idrettsanlegg i sone Innherred og møte med
Ordførerne i Idrettsrådssonen er fastsatt til 17.11.20.
- Neste møte i Idrettsoneråd Innherred avvikles 25.11.20
Forslag til vedtak:
Taes til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
➢ 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:
Tre utkast framlagt og vurdert, og den nøytrale ble foretrukket
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
➢ Gruppemøte i partiene.
Saksframlegg.
- Idrettsrådet invitert til gruppemøte hos 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.

➢ Felles møte mellom styrene i Verdal og Levanger Idrettsråd
Saksopplysning:
- Levanger idrettsråd innkalte til felles møte 27. oktober med agenda.
Felles anleggsplan? fordeling av LAM midlene og erfaringsutveksling

-

Forslag til vedtak:
Avventer dette med felles anleggsplan opp mot hva det blir til i idrettsråd sone Innherred.
Nyttig med fellesmøte for å utveksle erfaringer osv. Verdal idrettsråd innkaller til nytt møte
utpå nyåret 2021.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SAK 48 20/21 Orienteringer
Leder orienterte om:
- Paul og Eli deltok på Fylke/Idrettskretsens Spillemiddelseminar på Teams 12.10.
- Idrettsrådet delte på vegne av kulturkontoret ut skilt fra Norsk Tipping til idrettsanlegg som
er ferdigstilt og har fått Spillemidler.
- Idrettsrådet oversendt kommunen kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2020.
- Repsentasjon på Verdal Helsesportslags 50 årsjubileum 1.11.20
- Mail mottatt 22.10, fra eiendomsavdelinga i Fylkeskommunen om oppgradering av Verdal
Videregående med ny anleggsflat, er under utredning og dialog med idrettsrådet og andre
interessenter vil skje som del av beslutningen et stykke ut i 2021.

-

Utdeling av Idrettskretsens Ildsjelpris av Ordføreren til Ina Flotten Sørensen under
arrangement i kommunestyresalen 30.10.20

Petter orienterte om:
- Jobber videre med muligheten for å få i gang basketball i ny hallen i Vinne, eventuelt ny
basketballklubb – møte med Vinne IL 18.11
Ann Sissel orienterte om:
- Møte i Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen 7.10.20 og 26.10.20
Kjentmannsmerket:
- Bestilt nye tallerkener til etterfylling og nye årstall
- Innkommen besøksregistrering fra fadderne, noe usikre tall i år da bøkene ble inntatt i
mars, men godt besøk på postene er registrert på sosiale medier.
- Reportasje i forbindelse med 50 års jubileum for Kjentmannsmerket kommer i T-A.
- Planlegger og tilby bedrifter og kjøpe reg. hefte som julegave til ansatte
Ti på Topp:
- Innsamling av merker/materialer fra årets poster er utført
- Gode besøkstall i år også – 1682 personer med 19103 besøk registrert elektronisk – ingen
registrering i bøker i år grunnet koronaen
- Premieutdeling i år blir ute på Rådhusplassen søndag 11. november fra kl 11.00 til 16.00
grunnet koronasituasjonen.
Eva orienterte om:
- Aktiviteten i idrettshallene er kommet i gang innenfor smittereglene
- Ikke avviklet oppstartsmøte i høst av samme grunn, ellers ikke fått noen meldinger fra
klubbene
Eli orienterte om:
- Utbygginga av utendørs ridebane i Sandslis ridesenter for nasjonale stevner går etter
planen, siste del av sprenging og knusing av fjell på gang og som vil bli lagt ut som dekke
på banen.
- Planlegger stevne til helga innenfor smittevernreglene i kommunen
- Tar over som kasserer i Idrettsrådet fra dags dato
Roy orienterte om:
- Justere noe i Kjentmannsmerket appen i lag med Ann Sissel
- Har litt igjen å justere i KlubbAdmin og i systemet om opplysning/er for Idrettsrådet, samt på
hjemmesida – ellers er alt på plass.
SAK 49 20/21 Arbeid frammover:
- Avslutning på Holmen for Topp vertene til Ti på Topp 9.11
- Idrettsrådet v/leder invitert til Nærøysund Idrettsråd 10.11
- Idrettsoneråd Innherred, møte med ordførerne på Steinkjer 17.11
- Møte med Vinne IL 18.11, angående Basketball
- Møte i Idrettsoneråd Innherred 25.11
- Styremøte 1. desember

Neste Styremøte:
- Tirsdag 1. desember kl: 18.30 på Stiklestad Nasjonale Kulturhus (julemøte)
Ref: P.E

