PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kulturhus
Mandag 8. mars 2021 – kl 19.00 – 21.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Eli Anita Valbekmo
Eva Kristin Bjørvik
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 80 – 89 2020/2021
SAK 80 20/21 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 81 20/21 Godkjenning møtereferat av 8.2.2021:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 8.2.21 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 8.2.21 godkjennes.
SAK 82 19/20 Referatsaker:
- TrIK: : Mail av 10.2.21, oppdatering av anleggsregistret, flere spillemiddelkroner til bygging
av nye idrettsanlegg i Trøndelag - vedlagt er liste over alle anlegg i din kommune.
- NIF: Mail av 10.2.21, opprett gratis nettbutikk med #STOPP-produkte.
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra komiteemøte 26.01.21
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra komiteemøte 16.02.21
- TrIK: Mail av 19.2.21, invitasjon til nettmøte med idretten mandag 22.2.21
- Kontrollutvalget: Mail av 21.2.21, protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.2.21
- Verdal kommune: Mail av 22.2.21, viktig informasjon angående endringer i treningstider i
idrettshaller.
- NIF: Mail av 1.3.21, nyhetsbrev fra NIF, idrettsforbundet lanserer Trenerattesten
- Idrettsoneråd innherred: høringsuttalelse fra idrettsrådene på Innherred sendt 2.1.21,
idrettens anleggsplan i Trøndelag for 2021-2024,
- NIF: Mail av 4.3.21, idrettspresidenten møtte statsminister Erna Solberg
- Verdal kommune: Mail av 4.3.21, innvandrerrådet, innvandrere og frivillighet i Verdal
kommune
- TrIK: Mail av 5.3.21, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag mars 2021
- TrIK: Mail av 5.3.21, nyhetsbrev til idrettsråd og soner
- Verdal kommune: Mail av 5.3.21, varsling av planoppstart - Stiklestad skole med svarfrist
19.4.21
Forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes.
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

Sak 83 19/20 Årsmøte 26. april 2021:
Saksframlegg.
- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.2.21
- Gjennomgang og justering av dokumenter - økonomi og fullmakts reglement og
Organisasjonsplan/stillingsinstruks
- Gjennomgang av utkast til Årsberetning
- Gjennomgang av saker fra idrettsrådet til Årsmøte
-

Forslag til vedtak:
Revidert økonomi og fullmakts reglement vedtas av Styre
Revidert Organisasjonsplan/stillingsinstruks framlegges på årsmøte
Årsberetning framlegges på neste styremøte 12. april for underskriving.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Sak 84 20/21 Kjentmannspost Grønningen:
Saksframlegg.
- Grunneier Statskog og forvalter Verdal Fjellstyre har bedt idrettsrådet flytte
kjentmannskassen fra nåværende plassering.
- Påfyll av klopper fra Kavelbruin og til Værdalsbruket hytte er godkjent av partene og
kommunen
-

Forslag til vedtak:
Kjentmannskassen flyttes til stikrysset.
Påfyll av klopper som beskrevet
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Sak 85 20/21 Kommunestyre 1.3.21
Saksframlegg.
- Kommunestyre gjorde følgende vedtak 1.3.21 som berører idretten
Nye Stiklestad skole.
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren regulere del B og tomt C ved Planteskoletomta til
skole- og idrettsformål.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem et forprosjekt med kostnadsestimater for
tre alternativer:
a) Forprosjekt inkludert kostnadsestimat for en barneskole for inntil 350 elever inkludert
uteområde.
b) Forprosjekt inkludert kostnadsestimater for en barneskole inkludert idrettsformål uten
friidrettsanlegg, etter behov/ønsker skissert av Verdal idrettsråd. (Vedlegg til denne sak)
c) Forprosjekt inkludert kostnadsestimater for en barneskole inkludert uteområde og
rekruteringsanlegg for friidrettsanlegg og andre idrettsformål etter behov/ønsker skissert av
Verdal idrettsråd. (Vedlegg til denne sak)
3. Det bes om at det gjøres en vurdering av markedsverdi for tomt og bygninger på gamle
Stiklestad skole, slik at eventuelt salg/avhending av den gamle skolen kan tydeliggjøres som
verdi når forprosjekt for den nye skolen kommer til politisk behandling.
-

-

Vedtok også oppdaterte mål og retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune,
der idrettsrådet er med i ressursgruppe
Vedtok også revidert Trafikksikker kommune 2020 – 2024 der idrettsrådet er med som part
opp mot idretten.
Forslag til vedtak.
Styre tar kommunestyrets vedtak til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

SAK 86 20/21
Idrettslagene:
Saksframlegg.
- Følgende idrettslag har idrettsrådet ytet bistand til siden siste styremøte
Innherred isidrettslag.
- Innherred isidrettslag inviterte idrettsrådet til møte 9.2.21 angående ishall på Røra som de
ønsket spilt inn til prosjekt innherredsbyen som interkommunalt anlegg – oversendt til
Idrettsoneråd innherred for innarbeiding i sonesammarbeidet med ordførerne og i
idrettskretsens anleggsplan som er under utarbeidelse.
Verdal Friidrettsklubb.
- Møte med Verdal Friidrettsklubb 9.2.21 om situasjonen rundt utredning av
rekruteringsanlegg for friidrett og status for barn og unges rettigheter da banen ved Verdal
videregående ble tatt til helsehus.
- Kontrollutvalg i klubben angående kommende årsmøte, tips til hva som bør informere
kontrollutvalget om slik at de er forberedt på sin oppgave. Årsmøte avvikles 17.3.21.
- Møte på Messingen 2.3.21, gjennomgang av kommunestyrets møte 1.3.21, angående
anlegg (friidrett) ved ny Stiklestad og leksdal skole
Verdal Sportsskytterklubb.
- Hvilke regler gjelder for samlinger, slik som årsmøter nå for tiden i henhold til Covid 19 og
FHI`retningslinjer
Verdal Turnforening.
- Organisatoriske spørsmål til sakliste osv. til årsmøte i klubben
Verdal IL.
- Samarbeidsmøte 17.2.21 med kommunen og Idrettsrådet om diverse på
Sentralidrettsanlegget (se referat)
Vuku IL.
- Forespørsel om LAM-midler/innlogging på SportsAdmin.no osv.
-

Forslag til vedtak.
Styre tar henvendelsene fra klubbene til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

SAK 87 20/21
Aktiviteter:
Covid 19:
- Idrettsrådet mottok e-post 22.2.21 fra kommunen om viktig informasjon angående
endringer i treningstider i idrettshaller.
Ny ordning gjeldende fra 1.mars 2021, skifte av arena for de som bruker Ørahallen, flyttes
til Verdalshallen.
- Verdal Turnforening: Henvendelse til idrettsrådet 22.2.21 angående stenging av Ørahallen
fra 1. mars til vaksinering og dårlig tilbud andre plasser til klubbens aktivitet for barn og
unge
- I senere tid er det gjort nye justeringer uten at idrettsrådet på vegne av berørte idretter er
blitt involvert.
Kommunale anleggsmidler 2021:
- Innkomne justeringsforslag av anleggselement oversendt kommunen
- Møte avviklet med kommunen 1.3.21, gjennomgang og justering av anleggselement, (se
referat)
- kr 400 000 overføres fra idrettsrådet til berørte klubber innen 1. juli
Gode idrettspresentasjoner:
- Idrettsrådet innkalt til møte med Ordføreren og varaordfører 19.2.21 om framtidig praksis
ang. oppmerksomhet til idrettsutøvere med gode resultater.

Trøndelag idrettskrets:
- Nettmøte med idretten 22.2.21 - Paul fra idrettsrådet og Anne Segtnan, Vinne IL deltok
Sakliste:
• Idretten - møt representanter fra 4 ulike særkretser/regioner
• Slik er det - Slik kan det bli - Hva ønsker idretten
• Kommunepolitikere - møt 3 ordførere i Trøndelag
• Dialogen mellom kommunene og idretten/frivilligheten - Roller og limet i lokalmiljøene Fremtiden
• Stortingsbenkene - møte 3 representanter fra våre benker
• Skråblikk fra «Løvebakken», hvordan har det sett ut i retning Trøndelag - Hvilken rolle kan
Stortingsbenkene stille når vi skal re-starte Norge/Trøndelag igjen
Idrettsoneråd Innherred
- Ledermøte 9.2.21 angående felles høringssvar til idrettskretsen på idrettens anleggsplan i
Trøndelag 2021 – 2024 som nå er ute på høring – felles høringssvar sendt inn 2.3.21
-

-

Arbeidsmøte på Teams 17.2.21 - oppsummering fra møte med ordførerne12.1.21 –
situasjonen rundt Covid 19 og idretten - arbeid med prosjektbeskrivelse – informasjon fra
alle. (se referat)
Forslag til Vedtak.
Sakene under sak 87 aktiviteter taes til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SAK 88 20/21 Orienteringer
Ann Sissel orienterte om:
- Verdal kommune innkaller til Koordineringsmøte for friluftsliv og folkehelse 10.3.21
- Ti på Topp 2020 ga et overskudd på kr 74 135 som er overført idrettsrådets konto.
- Komitemøte 9.3.21, i innspurten på planlegginga av Ti på Topp 2021.
- Ski på Topp Verdal ble et godt tiltak, med bra besøk.
SAK 89 20/21 Arbeid framover:
- Møte i Kjentmannsmerket/Ti på Topp komiteen 9.3.21
- Verdal kommune, Koordineringsmøte for friluftsliv og folkehelse 10.3.21
- Verdal kommune, arbeidsmøte ny Stiklestad skole/idrettsanlegg 16.3.21
- Utvalg Mennesker og Livskvalitet 17.3.21
- Idrettsoneråd innherred, arbeidsmøte 17.3.21 – Teams
- Innherredsbyen - fra strategi til handling -digitalt verksted 22.3 2021
- Styremøte 12.4.21
- TrIK, ledermøte 24.4.21
- Årsmøte idrettsrådet 26.4.21

Neste Styremøte mandag 12 april 2021

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

