
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 
 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Dag/Dato: Mandag 10. mai 2021 – kl 20.00 – 22.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad  
Ann Sissel Vehus  
Eli Anita Valbekmo 
Christoffer Karlsen  Verdal IL (20.00 – 20.50) 
Roger Kvello Hansen  Verdal IL (20.00 – 20.40) 
Ragnhild Iversen   Verdal IL (20.00 – 20.50 
 

Forfall: 
Eva Kristin Bjørvik  
Roy Aasheim  
 
➢ Møte startet med besøk av Verdal IL til en samtale og gjennomgang av anleggsutvikling på 

Sentralidrettsanlegget - plassering av garderobebygg/klubbhus osv for og ha felles 
forståelse av hva som er spilt inn til nå og frammover. 

 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 100  – 109  2020/2021 
 
SAK 100  20/21 Godkjenning av saklista: 
      Vedtak: 
      Framlagt sakliste godkjennes 
 
SAK 101  20/21 Godkjenning møtereferat av 19.4.2021: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
      Protokoll fra møte 19.4.21 godkjennes 
      Vedtak: 
      Protokoll fra møte 19.4.21 godkjennes. 

 
SAK 102  19/20 Referatsaker: 
- Sweco Norge AS: Mail av 22.4.21, Stiklestad skole - referat fra brukermøte 21.4.21, 

idrettshall/idrettsanlegg 
- Verdal kommune: Mail av 27.4.21, sommerskole i Verdal 2021 – videresendt til klubbene 
- NIF: Mail av 28.4.21, momskompensasjon 2021 - info til Særkretser, regioner og idrettsråd 
- NIF: Mail av 30.4.21, stimuleringsordningene for 2021: Idretten har blitt lyttet til 
- TrIK: Mail av 7.5.21, infobrev nr 4 2021 for IR og SONER 
- NIF: Mail av 7.5.21, regjeringen med rekordhøy tildeling til idrettsformål 
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra komitemøte 05.05.2021 

 

Forslag til vedtak. 
Referatsakene godkjennes. 
Vedtak: 
Referatsakene godkjennes. 

 
Sak 103  19/20 Årsmøte 7.6.2021: 
      Saksframlegg. 
- Gjennomgang og siste finjustering av årsberetninga 
- Gjennomgang av Styrets arbeidsoppgaver under årsmøte 
- Innlegg før Årsmøte begynner ved Ordføreren og Idrettskretsen 
- Utsending av årsmøtedokumenter en uke før årsmøte 



 

Forslag til vedtak. 
- Justering av Årsberetning og program for Årsmøte foretatt og klar til utsending 

Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

Sak 104  20/21 Økonomisk oversikt per 10.5.21 
Saksframlegg. 

- Gjennomgikk kontobevegelsene siden siste Styremøte. Inn Bolystprisen kr 10 000, Covid 19 
støtte fra NIF, driftstøtte fra TrIK og salg av reg hefter til Kjentmannsmerket, noen små 
utbetalinger 

- Snart fritt for Kjentmannshefter, trykkes opp 300 nye hefter og innkjøpes 30 trekopper med 
idrettsrådets logo på. 

 

Forslag til vedtak. 

- Styre tar framlagt økonomisk oversikt til orientering 
- Det innkjøpes 30 trekopper og 300 reg hefter til Kjentmannsmerket, belastes 

Kjentmannsmerket. 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
SAK 105  20/21 Ny Stiklestad skole med idrettsanlegg 
- Verdal Kommunen/Sweco Norge AS innkalte idrettsrådet, berørte klubber, kommunen og 

skoleledelsen til et avklaringsmøte på Teams 21.4.21 i forbindelse med oppstart av 
skisseprosjekt idrettshall/idrettsanlegg i forhold til omfang, aktiviteter, størrelser m.m. (se 
referat) 

- Kommunestyre gjorde i møte 26.4.21 følgende vedtak i saken PS 38/21 Intensjonsavtale om 
kjøp av gr.nr 36/59 av Skogselskapet i Trøndelag  

 
Vedtak:  

- 1. Kommunestyret konstaterer at tomt B og C gir tilstrekkelig areal til skole med ute anlegg 
og idrettsformål.  

- 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å inngå en intensjonsavtale med 
Skogselskapet Trøndelag om kjøp av tomt A (Gr.nr. 36/59) til en pris av 7, 5 millioner 
kroner. Dette for å sikre arealer til nye Stiklestad skole med uteanlegg og eventuelle 
idrettsanlegg i og omkring skolen, samt sikre tilstrekkelig areal for fremtidig utvikling av 
området. 

 

Forslag til vedtak. 

- Styre tar avklaringsmøte og Kommunestyrets vedtak til orientering. 
Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
SAK 106  20/21 Idrettslagene: 
Verdal O-klubb: 
- Klubben inviterte til pressetreff på Kulturhuset 21.4.21 angående at klubben er tildelt NM-

uka i 2024 – Idrettsrådet deltok ved leder. 
 

Vinne IL: 
- Idrettsrådet v/nestleder deltok på Teams under Årsmøte 22.4.21 
 

Verdal Sportsdykkerklubb: 
- Klubben avviklet årsmøte 29.4.21. protokoll fra møtet oversendt idrettsrådet. 

Det kommer frem av protokollen at klubben har tatt NIFs lovnorm for mindre idrettslag som 
sin lov. 

 

Verdal IL: 
- Spørsmål om betalt medlemskontigent/stemmeberettiget ved årsmøte 4.5.21. 
- Klubben inviterte kommunen og idrettsrådet til samarbeidsmøte om Sentralidrettsanlegget 

27.4.21. 
- Idrettsrådet v/leder deltok på årsmøte i klubben 4.5.21. 
 

Vinne Skilag: 
- Spørsmål om lovnorm osv.  
- Idrettsrådet v/nestleder deltok på årsmøte i klubben 9.5.21. 

http://gr.nr/


 
 
 

Helgådal IL: 
- Spørsmål rundt idrettsregistreringa 
 

Ness IL: 
- Innkalling til årsmøte i Ness IL 9.6.21 

 

Forslag til vedtak. 

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

Sak 107  20/21 Idrettsoneråd Innherred – TrIK: 
Trøndelag idrettskrets: 

Ledermøte: 
- Ledermøte 26.4.21, avviklet på Teams, Paul og Petter deltok.  
• Kort statusrapportering «halvgått» løp  

• Status Anleggsplan  

• Ungdomsidrett i Trøndelag  

• Re-start idretten i Trøndelag inkludert gruppediskusjon 
 

Forslag til Vedtak. 

- Taes til orientering 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
SAK 108  20/21 Aktiviteter:  
Verdal kommune, sommerskole i Verdal 2021 
- Flere idrettsklubber har meldt inn intresse for og delta. 
 

Idrettsregistrering (LAM) 2021 
- Idrettsregistrering for 2020 foretatt av klubbene i april månede og viser for Verdal en 

nedgang på medlemstall og noe større nedgang på aktivitetstall mot året før. 
- Idrettsrådet hatt møte med idrettskretsen 7.5.21, for en gjennomgang av idrettsregistreringa 

for Verdal. Idrettskretsen følger opp mot noen klubber for og kvalitetssikre. 
 

Vekstorget: 
- Møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 26.4.21. 

• Status anlegget 

• Planer 2021- arbeid på anlegget 

• Resultat 2020  
 

Bolystprisen 2020: 

- Kjentmannsmerket/Verdal Idrettsråd ble tildelt Bolystprisen 2020 under en markering på 
Stiklestad Nasjonale Kulturhus 23.4.21 
Bolystprisen er et samarbeid mellom SpareBank1 Midt-Norge SMN og Verdal kommune. 
Prisen er opprettet for å motivere til, og påskjønne, arbeid som ivaretar god byggeskikk 
og/eller formgivning, bolyst, trivsel og opplevelse i Verdal kommune. 
En veldig verdig vinner. Særlig i det året vi har lagt bak oss, med koronabegrensninger, har 
lavterskeltilbud som Kjentmannsmerket hatt stor betydning for å motivere befolkningen til 
utendørs aktivitet, sa varaordfører Anne Grete Valbekmo (Sp), som leder juryen for prisen. 

SpareBank1 SMN  v/Kevin Hovdahl Holmli mente juryen har gjort et godt valg og at 

Kjentmannsmerkene er definitivt noe som både gir folkehelse og bolyst i kommunen 

Idrettsrådet takker for prisen og håper turmålene blir godt besøkt også i 2021 

- Styret i Idrettsrådet hedret Kjentmannskomiteen for den store jobben de har gjort med 

oppgraderinga av alle postene med en middag og blomster på Kultursentret 5.5.21 
 

NIF Idrettsting 28 og 29.5.21: 
- NIF avvikler Idrettsting på Teams 28 og 29 mai. Verdal idrettsråd er repsentert med leder 

som en av sju ting delegater fra Trøndelag idrettskrets 
 



 
 
NIF/KUDs anleggsrapport 2020: 
- KUD og NIF har utarbeidet rapporten «Spillemidler til idrettsanlegg» som inneholder 

statistikk om søknader, tildeling og investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg osv. for 2020. 
 

Forslag til Vedtak. 

- Sakene under sak 108 taes til orientering 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
SAK 109  20/21 Orienteringer 
Ann Sissel orienterte om: 
- Møte i komiteen 5.5.21 
- Åpning av årets Ti på Topp som var planlagt til 9. mai måtte flyttes grunnet snø i fjellene 

osv. Ny foreløpig dato for oppstart er 21. mai. 
 

 

 

 

Neste Styremøte mandag 21 juni 2021 - Kultursentret 
 
 
  
 
 
 Paul Elvebø     Petter Alstad 
 Leder     Nestleder  


