PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Messenger
Mandag 8. februar 2021 – kl 20.00 – 22.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Eli Anita Valbekmo
Forfall:
Eva Kristin Bjørvik
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 70 – 79 2020/2021
SAK 70 20/21 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 71 20/21 Godkjenning møtereferat av 11.1.2021:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 11.1.21 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 11.1.21 godkjennes.
SAK 72 19/20 Referatsaker:
- Verdal kommune: Mail av 12.1.21, søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved
bygging av idrettsanlegg 2021
- NIF: Mail av 13.1.21, spørreundersøkelse om finansiering av Idrettsråd i Norge.
- TrIK: Mail av 18.1.21, nyhetsbrev Trøndelag Idrettskrets januar 2021
- TrIK: Mail av 18.1.21, orienteringsmøte 19.1 på Teams om konsekvenser for idretten av
Regjeringens pressekonferanse 18.1 tiltak Korona/Covid 19.
- Verdal kommune: Mail av 18.1.21, om momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
med søknadsfrist 1. mars 21.
- Stiklestad IL: Mail av 26.1.21, Stiklestad Idrettslags svar på klage fra KUD på
Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av spillemidler etter nedlegging av
idrettsanlegg - Verdal kommune
- TrIK: Mail av 27.1.21, høring på Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 - frist fredag
5. mars
- Verdal kommune: Mail av 28.1.21, kartlegging som er gjort i forbindelse med
massevaksinering.
- Verdal kommune: Mail av 29.1.21, link til interessante funn om barn og unges deltakelse
- TrIK: Mail av 8.2.21, nyhetsbrev til idretten, februar 21.
Forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes.
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

Sak 73 19/20 Økonomi:
Saksframlegg.
- Regnskapet for 2020 ført av Verdal Driftslag, bilagene underskrevet av to personer og
overlevert til kontrollutvalget. Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 50 144 mot
budsjettert underskudd på kr 54 441
- Søknad om momskompensasjon for idrettsanlegg for prosjekt utvidelse av
Kjentmannsmerket 2020 på kr 30 000 for 2021 sendt lotteritilsynet
- Utkast til budsjett for 2021 ble gjennomgått, beregner noen små justeringer før framlegging
på årsmøte.
Forslag til vedtak.
Økonomisk oversikt taes til orientering.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Sak 74 19/20 Årsmøte 2021:
Saksframlegg.
- Årsmøte avvikles mandag 26. april – kl 18.00
- Sted Stiklestad Nasjonale kulturhus
- Klubbene innkalles om dato, sted og frist for å sende inn forslag, idrettskretsen,
kommunen og andre orienteres.
- Valgkomiteen er satt i arbeid
- Årsberetning skrives og framlegges på Styremøte 8.3.21
- Saker fra Idrettsrådet til årsmøte framlegges på Styremøte 8.3.21
- Gjennomgang av organisasjonsplan/stillingsinstruks og økonomi- og fullmakts reglement
for idrettsrådet om det trenges justeringer framlegges på styremøte 8.3.21.
Forslag til vedtak:
Planlagt Årsmøte i idrettsrådet 26. april kl 18.00, Sted Stiklestad Nasjonale kulturhus
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
SAK 75 20/21 Anlegg:
Nye Stiklestad og Leksdal skole og Idrettsanlegg
Saksopplysning.
Følgende saker som er av interesse for idretten i forbindelse med ny Stiklestad og Leksdal
skole kommer til politisk behandling i utvalg Mennesker og Livskvalitet 10.2.21 ,
Formannskapet 11.2.21 og Kommunestyre 1.3.21.
- Oppklaringsvedtak reguleringsplan og forprosjekt nye Stiklestad skole.
- Revisjon av Mål og retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune.
Forslag til vedtak.
Idrettsrådet tar dette til orientering og avventer politisk behandling.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
SAK 76 20/21
Idrettslagene:
Verdal IL:
- Henvendelse angående årsmøte.
- Innlegg i TA om økt baneleie
-

Inndal IL:
Henvendelse om klubben har anledning til utspill i aviser osv. dersom skolen nedlegges
Stiklestad IL:
Svar på anke fra KUD på tilbakebetaling av spillemidler i forbindelse med nedlegging av
Stiklestadhallen. Fikk redusert tilbakebetalingssummen betraktelig.
Forslag til vedtak.
Henvendelser/orienteringer fra klubbene taes til orientering.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SAK 77 20/21
Aktiviteter:
Covid 19:
- Flere kontakter mellom leder av utvalg mennesker og livskvalitet, Ordføreren og
idrettsrådet om Covid 19 situasjonen, om korona/retningslinjer som berører idretten og
bruk av Ørahallen under massevaksinering
➢ Idrettsoneråd Innherred.
- Møte i Idrettsoneråd Innherred avviklet 6.1.22 på Teams – planlegging av møte med
ordførerne 12.1.21 osv.
-

Møte i Idrettssonerådet med Ordførerne avviklet 12.1.21 på Teams.
Presentasjon av deltakerne – Gjensidig orientering fra idretten og kommunene med fokus
på utvikling av Innherred – Innherredsidretten, idrettsonemodellen, Idrettsoneråd innherred
og noen faktatall – Sammarbeidsutvikling på innherred v/ordførerne – felles
drøftingspunkter, utvikling av samarbeid og dialog – håndtering av pandemien osv.

-

Verdal Kommunestyre 25.1.21 - PS 6/21 Ordfører orienterte blant annet om:
Møte Idrettsoneråd 12.01.21, idrettsrådene, idrettskretsen og ordførerne. Forpliktende
samarbeid for å skape mer og bedre idrettsaktiviteter for barn og unge. Styrket
samhandling mellom idrett, kultur, det offentlige og næringslivet. Innherred ligger lengst
fremme i dette arbeidet i Trøndelag. Jobbes nå med et prosjekt for å utvikle strategi for
anleggsutvikling på Innherred. Rett anlegg på rett sted, felles strategi, handlingsprogram
og samarbeidsavtaler. Behov for felles innsats for ikke å tape i kampen om nye anlegg i
Trøndelag.

➢ Trøndelag Idrettskrets:
- TrIK - orienteringsmøte 19.1.21 på Teams om konsekvenser av Regjeringens tiltak
Korona/Covid 19, Paul og Petter deltok
-

TrIK - orienteringsmøte 4.2.21 på Teams om Korona og Covid 19, Anleggshøring, Årsmøter
2021, Spørsmål, Paul deltok.

-

TrIK – Høring, Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 med svarfrist fredag 5. mars
Det utarbeides felles høringssvar fra idrettsområdet.

➢ Verdal kommune:
Verdal kommune innkaller til Koordineringsmøte for friluftsliv og folkehelse 10.3.21
- Diskuterte påfyll av klopper til Grønningen og Kjentmannskassen som grunneier har sendt
signal på bør flyttes. Tar dette med på møte.
➢ Medlemsmøte med klubbene i mars.
- Dersom smittetrykket tilsier det, prøver idrettsrådet seg med et fysisk medlemsmøte medio
mars. Aktuelle temaer.
- Idrettens saker til kommunebudsjettet 2022
- Innlegg fra idrettskretsen og eventuelle andre.
- Bestemmes på neste Styremøte 8. mars.
Forslag til Vedtak.
Sakene under sak 77 aktiviteter taes til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
SAK 78 20/21 Orienteringer
Leder orienterte om:
- Sendt ut oppdatering på anleggselementer angående tildeling av kommunale
anleggsmidler for 2021 med svarfrist fra klubbene 1. mars 21.
- Etter henvendelse oversendt varaordføreren oversikt over idrettsutøverne i Verdal som
har stått for gode idrettsprestasjon i 2020.
- Deltatt på TrIK`s temakveld 2.2.21 på Teams om gjennomføring av årsmøter – Vinne IL
v/leder deltok også fra Verdal

Petter orienterte om:
- Ikke noe nytt om muligheten for å få i gang Basketball i nyhallen i Vinne
Ann Sissel orienterte om:
Uttrekkspremier.
- Det har vært bøker på Nausta, Bergugleberget og på Marsteinsvola, og det har vært 2
uttrekkspremier på hvert sted i månedsskiftet april/mai. Fra 2021 ønsker vi å beholde
uttrekkspremiene på Nausta og heller fordele 3-5 premier blant alle
Kjentmannsmerkepostene en gang pr år.
-

-

-

Kjentmannsmerket.
Oppsummering fra året 2020 angående salg på de ulike stedene og besøkstall. Meget
positivt! Trekning på premier blant de som har 30 ulike besøk eller flere og de som har alle
50 Kjentmannsmerkepostene. 3 uttrekkspremier sponsa i hver kategori. Det jobbes med
fotokonkurransen sammen med TA. Tallerkenen er kommet. Vi lager forslag på premiering
fra 16 til 20 år med gull. Ønske om å etterbestille 500 Kjentmannsmerkehefter i løpet av
året. På neste møte i komiteen skal vi snakke om veien videre og plan for 2021.
Ti på Topp.
Regnskapet for 2020 er ikke ferdig, men det ser bra ut. Kommer tilbake til regnskapet når
det blir ferdig. Brukerundersøkelsen for Ti på Topp Verdal 2020 er kommet, 333 svar.
Ti på Topp 2021 er vi godt i gang med. Det jobbes med skriftlige grunneieravtaler.
Toppsponsorene er i boks. Søknad til Verdal kommune sendes i starten på februar.
Det ble snakket om gave til toppvertene, komitèen og deltakerpremie. Info til heftet og app
med turbeskrivelser, kart og bilder er ting vi jobber med for tiden. Andrea følger opp
skolene.
Ski på Topp Verdal.
Dette er nytt av året og kom raskt igang. Er en digital løsning og perioden er fra 5. februar
til 30. april. Ski på Topp Verdal er Bedriftsidrettskretsen sitt prosjekt og de drifter og gjør
jobben.

Eli orienterte om:
- Jobbet med budsjett og budsjettkommentarer for 2021
- Kommet inn på konto kr 17 919 hittil i år og utbetalt kr 21 918
SAK 79 20/21 Arbeid framover:
- Møte med Innherred isidrettslag 9.2.21
- Møte med Verdal Friidrettsklubb 9.2.21
- Ledermøte Idrettsoneråd innherred 11.2.21
- Verdal IL, samarbeidsmøte17.2.21
- Møte Idrettsoneråd innherred 17.2.21
- Verdal kommune, koordineringsmøte for friluftsliv og folkehelse 10.3.21
- Utvalg mennesker og livskvalitet 17.3.21
- TrIK, ledermøte 24.4.21
- Årsmøte idrettsrådet 26.4.21

Neste Styremøte mandag 8 mars 2021

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

