
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 
 
Møtested: Teams 
Dag/Dato: Mandag 19. april 2021 – kl 20.00 – 21.30 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad  
Eli Anita Valbekmo 
Eva Kristin Bjørvik  
Roy Aasheim  
 

Forfall: 
Ann Sissel Vehus  
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 90  – 99  2020/2021 
 
SAK 90  20/21 Godkjenning av saklista: 
      Vedtak: 
      Framlagt sakliste godkjennes 
 
SAK 91  20/21 Godkjenning møtereferat av 8.3.2021: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
      Protokoll fra møte 8.3.21 godkjennes 
      Vedtak: 
      Protokoll fra møte 8.3.21 godkjennes. 

 
SAK 92  19/20 Referatsaker: 
- Verdal kommune: Mail av 9.3.21, Stiklestad skole, brukermøte nr 5 – 16.3.21 
- Ness IL: Mail av 9.3.21, ekstraordinært årsmøte 23.3.21 
- TrIK: Mail av 19.3.21, notat fra Idrettssonemøte 17.mars 2021 med presentasjon PIT 
- TrIK: Mail av 19.3.21, informasjon til IR og Soner - nr 2 – 2021 
- TrIK: Mail av 19.3.21, kvartalsmøte IR 2 – 2021 på Teams 15.4.21. 
- TrIK: Mail av 23.3.21, innkalling til ledermøte i Trøndelag idrettskrets 26.4.21. 
- Verdal kommune: Mail av 24.3.21, anke på søknadsbehandling av KUD for interkommunalt 

idrettsanlegg for hopp og alpint i Torsbustaden 
- TrIk: Mail av 25.3.21, samarbeidsutvikling – Innherredsidretten – møte 
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra komiteemøte 9.3.21. 
- Verdal kommune: Mail av 30.3.21, innspill til kommuneplanen fra lag og foreninger i  

Verdal 

- NIF: Mail av 9.4.21, info om lokale aktivitetsmidler (LAM) 

- TrIK: Mail av 9.4.21, infobrev nr 3 for idrettsråd og soner. 

- Levanger kommune: mail av 12.4.21, orientering om status - interkommunale anlegg i 

Torsbustaden skisenter 

- NIF: Mail av 13.4.21, stimuleringsordningene for idretten og gjenåpning 

- Verdal SV: Mail av 13.4.21, rekruteringsanlegg for friidrett ved ny Stiklestad skole. 

- Verdal kommune: Mail av 13.4.21, Stiklestad skole -funksjonsprogram og areal, samt 

oppsummering workshop 

- Verdal kommune: Mail av 15.4.21, sommerskole – videresendt til klubbene 

- Verdal kommune: Mail av 15.4.21, offentlig ettersyn - Detaljregulering Gamle Ferjeveg 9 og 

11 med frist for eventuelle uttalelser  29.5.21 

- NIF: Mail mottatt 16.4.21, Kulturministeren varsler at stimuleringsordningen vil bli juster 

 



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

 
Sak 93  19/20 Årsmøte 2021: 
      Saksframlegg. 
- Planlagt årsmøte 26.4 utsettes grunnet kollisjon med idrettskretsens ledermøte som ble 

flyttet fra den 24.4 til den 26.4 på Teams der idrettsrådene må delta for å få utbetalt 
driftstilskuddet fra idrettskretsen for 2021. 

- Ny dato for Årsmøte 7.6.21 
- Årsberetning og andre sakspapirer ferdige 
- Innlegg før Årsmøte begynner ved Ordføreren og Idrettskretsen 
- Utsending av årsmøtedokumenter en uke før årsmøte 

 

Forslag til vedtak. 
- Årsmøte avvikles mandag 7.6.21 på Kulturhuset 

Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

Sak 94  20/21 Økonomisk oversikt per 19.4.21 
Saksframlegg. 

- Gjennomgikk kontobevegelsene inn/ut mot budsjett fra 1.1.21 til 19.4.21. 
- Kommunalt tilskudd til drift av idrettsanlegg for 2021 på kr 400 000 er kommet fra 

kommunen og utbetalt til berørte klubber. 
- Søkt Sparebanken om støtte til Idrettens Ildsjelsprisen 2021 
- Søknad for Vare og tjenestemoms fra idrettsrådet for 2021 er lagt inn i samlet rapportering. 

 

Forslag til vedtak. 

- Styre tar framlagt økonomisk oversikt til orientering 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
SAK 95  20/21 Ny Stiklestad skole med idrettsanlegg 
- Kommunen avviklet brukermøte nr 5 på Stiklestad kulturhus 16.3.21 der også idrettsrådet 

deltok 
 

- Idrettsrådet avviklet møte med berørte klubber på Teams 15.3.21 og 22.3.21 for en 
gjennomgang og oppdatering i saksgang osv. i forbindelse med innsendte anleggsønsker 
ved ny Stiklestad skole. 

 

- Teams møte 25.3.21 med kommunens prosjektleder for skoleutbygging, angående idrettens 
medvirkning i utarbeidelse av prosjektbeskrivelse/kostnad for innmeldt idrettsanlegg. 
Idretten blir invitert etter påske på et eget møte for gjennomgang. 

 

- Mottatt på e-post fra Verdal kommune 13.4.21, Stiklestad skole -funksjonsprogram og areal, 
samt oppsummering workshop fra programmeringsfasen. 

 

- Formannskapet behandlet i møte 15.4.21 PS 50/21 intensjonsavtale om kjøp av gr.nr 36/59 

av Skogselskapet i Trøndelag (tomt A)  
 

Formannskapets innstilling 8 mot 1 stemme:  
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 

- Saken sluttbehandles i kommunestyre 26.4.21 
 

Forslag til vedtak. 

- Styre tar møteprosessen til orientering 
Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 



SAK 96  20/21 Idrettslagene: 
Ness IL: 
- Ekstraordinært årsmøte avviklet 23.3.21 med agenda nedleggelse av Klubben. 

Medlemmene hadde samlet seg slik at nytt styre, kontrollutvalg og Valgkomitee ble valgt så 
Ness IL består. 

- Teams møte med klubben, angående oppdatering på KlubbAdmin, lovnorm, kontrollutvalg, 
idrettsregistrering osv. 

- Bistått videre etter henvendelse/r fra klubben 
 

Verdal IL: 
- Spørsmål om lovnorm for idrettslag, fulgt opp dette samt sakliste til årsmøter.  
 

Vinne Skilag: 
- Teams møte med klubben, angående bistand til lovnorm, kontrollutvalg osv. 
 

Verdal Sportsskytterlag: 
- Spørsmål om klargjøring av klubbhus i Tromsdalen for handicappede med sanitærforhold til 

handicappede, støtteordninger osv. til slikt. Håper å gjennomføre i dette i løpet av 2-3 år.  
 

Inndal IL: 
- Forespørsel angående retningslinjer for bruk av gymsalen til aktivitet for barn og unge opp 

mot Covid 19. 
 

Stiklestad IL: 
- Bistått med utfylling av lovnorm, osv. til årsmøte. 
 

Verdal Turnforening: 
- Forespørsel om bruk av Ørahallen opp mot Covid 19 situasjonen! 
 

Verdal Klatreklubb: 
- Idrettsrådet v/leder deltok på årsmøte i klubben, avviklet på Teams 14.4.21 

 

Helgådal IL: 
- Bistått med spørsmål i forbindelse med samlet rapportering osv. 
 

Forslag til vedtak. 

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

Sak 97  20/21  Idrettsoneråd Innherred – TrIK: 
Idrettsoneråd innherred: 
- Arbeidsmøte 17.3.21 på Teams med agenda. 

• Paraidrettssenteret i Trøndelag v/Per Einar Johannessen 

• Prosjektide 

• Evaluering av oss selv/Idrettsoneråd innherred 

• Rundt bordet 
 

- Møte 6.4.21 på Teams med May Britt Lagesen, innherredkandidat på stortingslista for AP 
som ønsket et møte med idrettsrådene på innherred for å knytte kontakt, få litt 
tilbakemelding på utfordringer idretten har og muligheter osv.  

 

Trøndelag idrettskrets: 
- Kvartalsmøte Idrettsråd nr 2 2021 på Teams 15.4.21 med agenda. 

• Koronasituasjonen 

• Ledermøte 26.4.21 på Teams 

• Idrettsting 28-29.5.21 på Teams – i tillegg blir det et ekstraordinært fysisk Idrettsting 16. 
oktober 

• Sommer Trøndelag 
 

Forslag til Vedtak. 

- Sakene under sak 97 taes til orientering 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 



SAK 98  20/21 Aktiviteter:  
Utvalg Mennesker og livskvalitet: 
- Idrettsrådet invitert i utvalgsmøte 17.3.21 – orienterte om idrettsrådet, folkehelsetiltak, 

Kjentmannsmerket og Ti på Topp, idrettens anleggsønsker ved ny Stiklestad skole, 
rekruteringsanlegg friidrett, garderobebygg på Sentralidrettsanlegget, leie av idrettsanlegg, 
tråkkemaskiner osv. Det framkom spørsmål om status for økonomi og eventuelt frafall av 
medlemmer  i idretten grunnet Covid 19. Idrettsrådet innhentet etter møte oversikt fra alle 
medlemsklubbene som er oversendt politiske partiene 

 

Verdal kommune: 
- Idrettsrådet invitert til møte med kulturavdelinga 22.3.21 angående tildeling og utbetaling av 

kommunalt bevilget ekstra Covid 19 midler til lag og foreninger i Verdal. 
Idrettsrådet slutter seg til framlagt utkast til fordeling. 

 

Møte mellom idrettsrådet, Kommunedirektøren, og idrettskretsen 23.3.21, 
- Gjennomgang av sammarbeidsavtalen. 
- Framkom ønske om et møte med idretten om frafall innen idretten når Covid19 letter og vi 

kan ha fysisk møte/r igjen. Idrettsrådet innkaller idretten til et slikt møte i samarbeid med 
kommunen. 

 

Torsbustaden. 
- Etter henvendelse fra kommunen oversendte idrettsrådet en uttalelsene 24.3.21, angående 

idrettsrådets støtte til anke på avslag fra KUD for Torsbustaden som interkommunalt 
idrettsanlegg for hopp, kombinert og alpint. 
Torsbustaden  er et soneanlegg for også Verdal for alpint, hopp og kombinert. 

 

Innspill til kommuneplanen fra lag og foreninger i Verdal med svarfrist 25.4.21. 
- Verdal kommune skal ha en ny samfunnsdel til kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for hele verdalssamfunnet – en plan for hvordan 
samfunnet skal utvikle seg i årene fram mot 2030. Det er en plan for hvordan Verdal skal bli 
et enda bedre sted for oss som bor her, for oss som arbeider her og for de som besøker den 
flotte kommunen vår. 
For at planen skal bli god, er det viktig med innspill fra innbyggere, frivilligheten og 
næringsliv i kommunen. Det er frivilligheten som kjenner frivilligheten best og den 
ekspertisen er verdifull i arbeidet med planen. 
Idrettsrådet sendt innspill. 

 

Ledermøte i Idrettskretsen 26.4.21: 
- Møte avvikles på Teams  mellom kl 17.00 og 20.00 mandag 26.4, Paul og Petter deltar, 

mulighet for flere i Styre og koble seg opp. 
 

Forslag til Vedtak. 

- Sakene under sak 98 taes til orientering 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

SAK 99  20/21 Orienteringer 
Leder orienterte om: 
- Deltok på møte i Innherredsbyen på Teams - fra strategi til handling -digitalt verksted 22.3 

2021 

- Deltok under Formannskapets møte 15.4.21 på Teams under sak  PS 50/21 

intensjonsavtale om kjøp av gr.nr 36/59 av Skogselskapet i Trøndelag (tomt A)  

- Samordna idrettsregistrering for idretten åpnet 1. april og stenges 30 april, klubbene i gang 

med innrapportering av medlemstall og aktivitetstall 

 

Neste Styremøte mandag 10 mai 2021 - Kulturhuset 
 
 
 Paul Elvebø     Petter Alstad 
 Leder     Nestleder  


