
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 
 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Dag/Dato: Mandag 21. juni 2021 – kl 19.00 – 21.30 
 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad  
Ann Sissel Vehus 
Oddfrid Holmli 
Katrin Sofia Herjuaune  
Frode Strand, Verdal kommune 
 

Forfall: 
Roy Aasheim  
 
➢ Styremøte startet med presentasjon av møtedeltakerne  

Leder orienterte videre om: 
➢ Idrettsrådets oppgaver jamfør NIF`s lov. 
➢ Nytt fra Idrettstinget 28 og 29 mai og saker til ekstraordinært Idrettsting 16.oktober som 

angår idrettsråd 
➢ Idrettsoneråd innherred hva det er, arbeidsoppgaver osv. 

 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 1  – 11  2021/2022 
 
 
SAK 1  21/22 Godkjenning av saklista: 
       
      Vedtak: 
      Framlagt sakliste godkjennes 
 
SAK 2  21/22 Godkjenning møtereferat av 10.5.2021: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
      Protokoll fra møte 10.5.21 godkjennes 
      
      Vedtak: 
      Protokoll fra møte 10.5.21 godkjennes. 
 
SAK 3  21/22 Referatsaker: 
- Verdal kommune: Mail av 11.5.21, planbeskrivelse Stiklestad alle 2-8, rev 20.1.21 
- Verdal Næringsforum: Mail av 11.5.21, Øras dager 2021 og Verdal idrettsråd. Idrettsrådet 

meldt tilbake at vi ikke blir med i år. 
- Verdal kommune: Mail av 12.5.21, vaksinering Covid 19 flyttes til Ørahallen fra uke 23. 
- TrIK: Mail av 14.5.21, status idrettsanlegg for de ulike særidrettene i det geografiske 

området ditt idrettsråd er en del av med svarfrist 18. juni. 
- Verdal kommune: Mail av 18.5.21, Stiklestad skole - presentasjon fra 2.brukermøte, 

avviklet 12.5.21. 
- NIF: Mail av 27.5.21, følg Idrettstinget direkte 28. og 29. mai 
- Verdal Kommune: Mail av 31.5.21,   angående økonomisk støtte til kultur - og 

idrettsorganisasjoner. Utdelt kr 503 780 i Covid støtte til idretten. 
- TrIK: Mail av 31.5.21, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag juni 2021 
- Ti på Topp/Kjentmannskomitee: referat fra komitemøte 1.6.21 
- Trøndelag Fylkeskommune: Mail av 7.6.21, innspill til felles areal- og transportstrategi for 

innherredsbyen med innspillfrist 1. september. Idrettsrådet ikke gitt høringssvar.  



- TrIK: Mail av 13.6.21, pressemelding nr 2 - Trønderidretten i tall 
- Verdal IL: Mail av 13.6.21, referat fra samarbeidsmøte Verdal IL, Idrettsrådet, Vekstorget og 

Verdal kommune, 27.04.2021 
- NIF: Mail av 17.6.21, bli med på idrettens viktigste kampanje - #tilbaketilidretten 
- TrIK: Mail av  18.6.21, dialogmøte på Teams re-start av Trøndersk idrett 23.6.21 
 

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

 
Sak 4  21/22 Årsmøte 7.6.2021: 
      Saksframlegg. 
- Vellykket Årsmøte med god deltakelse. 36 stk til stede fra 17 klubber med 28 

stemmeberettiget. 
- Gjennomgang og oppfølging av vedtak som ble fattet på Årsmøte. 
- Protokoll fra Årsmøte underskrevet og utsendt 
- Nytt styre innlegges på idrettsrådets hjemmeside og i KlubbAdmin. 
- Brønnøysundregistret, innsending av årsmøtedokumenter, nytt styre og signaturrett. 

 

Forslag til vedtak. 
- Vedtak fra Årsmøte følges opp. 
- Oppdatering av hjemmeside, KlubbAdmin og Brønnøysundregistret – ansvar Roy Aasheim 

Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

Sak 5  21/22 Vedtakssaker 
Saksframlegg. 

- Signaturrett – leder Paul Elvebø og nestleder Petter Alstad  
- Disposisjonsrett av Idrettsrådets bankkontoer – leder Paul Elvebø og nestleder Petter Alstad 

Verdal Driftslag fører idrettsrådets regnskap. 
- Oppnevning av Kjentmannskomitee 2021/2022 – se vedlagt forslag. 
- Oppnevning av Idrettsrådets repsentant i Ti på Topp komiteen – nestleder Petter Alstad 
- Oppnevning av idrettsrådets repsentant i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget – 

styremedlem Katrin Sofie Herjuaune 
- Oppnevning av idrettsrådets repsentant i utleiegruppa for idrettshaller - styremedlem Katrin 

Sofie Herjuaune 
- Oppnevning av idrettsrådets repsentant i brukergruppa for ny Stiklestad skole med eventuelt 

idrettsanlegg – leder Paul Elvebø 
- Oppnevning av idrettsrådets repsentant i kommunens folkehelseprosjekt Trygge Voksne, 

Trygge Barn, treårig prosjekt – styremedlem Katrin Sofie Herjuaune 
- Retningslinjer for utlysing av idrettsrådets utstyr/aktivitetsmidler for 2021, kr 100 000 - sende 

ut og motta søknader fra klubbene – styremedlem Oddfrid Holmli 
- Utlysing av kandidater til Idrettens Ildsjelpris 2021 med utdeling lokalt 6. september samt 

frist for å sende inn kandidat til Idrettskretsen 15. september med utdeling i Trondheim 5. 
november – leder Paul Elvebø 

- Tråkkemaskiner i Verdal. Idrettsrådet oppnevner nestleder Petter Alstad som anvarilg for 
innkalling og koordinering for prossesen i lag med repsentant fra berørte klubber og 
repsentanter fra kommunen. 

- Oversende til kommunebudsjettet 2022 og investeringsbudsjettet 2022 – 2024 plan for 
anleggsutbygging vedtatt på Årsmøte 7.6.21. - leder Paul Elvebø 

- Møteplan 2021/2022 – mandager - 30. august (Kontrollutvalget inviteres) – 18 oktober - 22 
november (julemøte) – 7 februar (valgkomiteen inviteres) – 4 april (Kontrollutvalget inviteres) 
– 30 mai - årsmøte mandag 13 juni 

- Fordeling av ansvar i handlingsplanen 2021/2022 ble foretatt. 
 

Forslag til vedtak. 

- Framlagte forslag til oppnevninger/ansvarsfordeling/møteplan vedtas 

Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 

 



SAK 6  21/22 Ny Stiklestad skole med idrettsanlegg 
Saksframlegg. 

- Verdal Kommunen/Sweco Norge AS presentasjon fra 2.brukermøte avviklet 12.5.21, 
idrettsrådet ikke innkalt noe som kommunen beklager.  

- Verdal Kommunen/Sweco Norge AS avviklet prosjekteringsmøte/brukermøte nr 3 på 
kulturhuset 25.5.21, se referat - idrettsrådet deltok ved leder. 
Gjennomgang alternativer * Gjennomgang foreløpige planskisser * Gjennomgang 

reguleringsprosess * Framdrift * Nye saker * Fokusområder til neste møte. * Diverse 

- Sweco Norge AS. Stiklestad skole - referat fra prosjekteringsmøte 3.6.21 
- Verdal Kommunen/Sweco Norge AS avviklet prosjekteringsmøte/brukermøte nr 4 på Teams 

10.6.21, se referat - idrettsrådet deltok ved leder. 
. 

Forslag til vedtak. 

- Styre tar framdrifta til orientering og følger opp mot berørte idrettslag. 
Vedtak:  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
SAK 7  21/22 Idrettslagene: 

Saksframlegg. 

Verdal O-klubb: 
- Klubben inviterte 9.5.21 til orienteringsmøte med kommunen og Idrettsrådet angående NM-

uka 2024 i orientering  
- Spørsmål angående årets idrettsregistrering  
 

Ness IL: 
- Bistand til hvordan få tilgang til idrettslagets kontoer 
- Kopi av mail sendt kommunen 3.6.21, angående forespørsel fra klubben rundt Gymsalen 

ved Ness skole/skolebygget - Bjørn Ness Stadion og uteområdet ved skolen – Lysløypa 

som ble tatt bort ved opparbeidelse av tomter til boliger. 

- Klubben avviklet Årsmøte 9.6.21, idrettsrådet tilsendt årsmøtedokumentene samt 

årsmøteprotokollen. 
 

Verdal IL: 
- Idrettsrådet invitert 1.6.21 til klubben for en gjennomgang av muligheter for økt aktivitet, 

idrettsregistrering osv. 
 

Helgådal IL: 
- Bistått med bistand angående orientering, friidrett og kontrollkomite 
 

Forslag til vedtak. 

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

Sak 8  21/22 TrIK: 
Saksframlegg. 

- Idrettsrådet mottatt høringsdokument over status for store idrettsanlegg for de ulike 
særidrettene i det geografiske området idrettsrådet er en del av. 
For å utarbeide  kapittel 8 i Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 

(idrettsforbundet.no), så trenger idrettskretsen hjelp fra idrettsrådene til å oppdatere dagens 

status, og behov/ønsker/planer som er prioritert med svarfrist innen fredag 18. juni.  

- Idrettsrådet sendte inn 14.6.21, oversikt over aktuelle nye større anlegg i Verdal. Klatrehall 
og Turnhall samt innspill på noen eksisterende som mulig bør bli med i anleggsplanen. 

 

Forslag til Vedtak. 

- Innsendt høringsutalelse godkjennes 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

 
 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/anlegg/idrettens-anleggsplan-i-trondelag-2021-2024/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/anlegg/idrettens-anleggsplan-i-trondelag-2021-2024/


SAK 9  21/22 Idrettsregistring (LAM) 2021:  
Saksframlegg. 

- Idrettsregistrering for 2020 foretatt av klubbene i april månede 2021 viser en betydelig 
nedgang i medlemstall og aktivitetstall for Verdal 

- Idrettsrådet avviklet møte avviklet med idrettskretsen 7.5.21, for en gjennomgang og 
oppfølging av idrettsregistreringa for Verdal. 

- Trøndelag Idrettskrets presenterte 13.6.21, tall for medlemskap og aktivitet i Trønderske 
idrettslag pr 31. desember 2020. 
 

Forslag til vedtak. 

- Idrettsrådet i samarbeid med Idrettskretsen og kommunen innkaller idretten til et dialogmøte 
for i sammen se på muligheter for å snu trenden og få til økt deltakelse i idretten. Møte 
avvikles 6 september. 
Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

SAK 10  21/22 Aktiviteter:  

- Saksframlegg. 

Levanger Idrettsråd: 
- Mail mottatt 31.5.21, Klagen på avslaget på snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden som 

interkommunalt anlegg ble avvist hos Kulturdepartementet så det ble ikke godkjent som 
interkommunalt anlegg.  

 

Verdal Kommune: 
- Møte angående leiepriser ny hall ved Vinne skole osv. 11.5.21, leder møtte fra idrettsrådet 
- Viktig informasjon angående Vinne aktivitetspark mottatt 25.5.21 

Det er i dag inngått samarbeid med Vekstorget AS om drift, vedlikehold, daglig tilsyn fra 

mandag til fredag i aktivitetsparken(dagtid). 

- Møte 26.5.21 angående politisk idrettsaker, leder møtte fra Idrettsrådet 
- Tildelingsmøte for halltimer 2021/22 avviklet 15.6.21, utarbeidelse av oppsett etter 

innkomne søknader som sendes ut til berørte klubber på høring med tilbakemelding. 
Oppstartsmøte med leietakerne avvikles 17. august. leder møtte fra Idrettsrådet 
 

Politiske saker som berører idretten: 
- Det er behandlet følgende tre saker politisk i utvalg Mennesker og Livskvalitet 16.6, 

Formannskapet 17.6, og sluttbehandling i Kommunestyre 21.6.21 
 

1: Retningslinjer og leiesatser for utleie av idrettshall og lokaler ved nye Vinne skole. 
Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.06.2021 - 79/2021  
BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
VEDTAK:  

• Eksisterende retningslinjer for utleie av kommunale lokaler i Verdal samt utleieregler for 

idrettshall ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole er gjeldende også for 

Vinne skole.  

• Som prinsipp for leiesatser for idrettshall ved Vinne skole (Vinnehallen) legges til grunn at 

hel baneflate i Vinnehallen tilsvarer 2/3 baneflate i Ørahallen og Verdalshallen, mens leie 

av halv baneflate i Vinnehallen tilsvarer 1/3 baneflate i de to andre hallene.  

• I 2021 vedtas leiesatsene som følgende: Hel baneflate: kr 165 Halv banefalte: kr 8 

• Det bes om at kommunedirektøren legger fram en egen sak høsten 2021 der revidering 

av utleieregler for Idrettshaller vurderes. 

 

2: Driftsavtale med Verdal idrettsråd. 
Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.06.2021 - 81/2021  
BEHANDLING:  
SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende forslag til nytt pkt.  
5: «Det er et mål at hall- og anleggsleia for leie av offentlige anlegg for barn og unge i 
Verdal reduseres, og at dette gjør det rimeligere for familiene å delta i idretten.»  



Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra SP med følgende 
resultat: Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.  
Formannskapets innstilling pkt. 2 – falt enstemmig.  
Formannskapets innstilling pkt. 3 – falt enstemmig.  
Formannskapets innstilling pkt. 4 – enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.  
5 – enstemmig vedtatt. 
VEDTAK:  
1. Det inngås ikke driftsavtale med Verdal idrettsråd om overtakelse av ansvar for tildeling 
av halltimer og drift av aktuelle idrettsanlegg på kveldstid.  
2. Det settes ned en arbeidsgruppe - et samarbeidsutvalg - med representanter fra 
idrettsrådet og kommunens administrasjon. Utvalgets mandat vil være å jobbe for redusert 
hall/ bane/ anleggsleie. Kommunen tar særskilt ansvar for at dialogen i utvalget er løpende, 
inkluderende og god.  
3. Det er et mål at hall- og anleggsleia for leie av offentlige anlegg for barn og unge i Verdal 
reduseres, og at dette gjør det rimeligere for familiene å delta i idretten. 

 
3: Tråkkemaskiner i Verdal. 
Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.06.2021 - 80/2021  
BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
VEDTAK: 

• Kommunedirektøren vil delta i en prosess sammen med vinteridrettene for å utrede 
mulige løsninger.  

• Verdal idrettsråd må ta koordineringsansvaret for en prosess som skal være åpen og 
inkluderende.  

• Kommunedirektøren oppnevner en tverrfaglig gruppe som deltar fra kommunens side. 
 

Forslag til vedtak. 

Styre tar framlagte saker under aktiviteter til orientering 
Vedtak:  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
SAK 11  21/22 Orienteringer 
Nytt fra Kommunen v/Frode. 
- Holder på med 5 delprosjekt for Verdalselva 
- Ny elvepromenaden på Ørmelen ferdigstilles i disse dager 
- Elveparken står nå for tur med beregnet oppstart til vinteren. 
- Planlegger noen offentlige toaletter som utsettes. 
- Videre så planlegges utvidelse av elvepromenaden opp mot Ness med gang og sykkelbru 

over Verdalselva og promenade ned til Bjartnes. 
- Prosjekt fra Volden skole og ned til Hærfossen under planlegging 
- Kommunen holder på med revidering av kommuneplaner, først ute er Samfunnsplanen 

som nå kommer ut på høring – videre så kommer også blant annet temaplan plan fotr idrett 
og friluftsliv. 

- Pågår forbedring nå på Sentraidrettsanlegget for granulathåntering – avsatt 1 mill i 
budsjettet til dette i år 

 
Leder orienterte om: 
- Deltok 25.5.21, på TrIK`s debatt om høydehus på Teams 
- Møte på Messingen 26.5.21 med leder i Inderøy og Levanger idrettsråd, mulig samarbeid om 

interkommunale anlegg 
- Deltok som ting delegat fra Trøndelag idrettskrets på NIFs Idrettsting 28 og 29 mai som ble 

avviklet på Teams 
- Deltok 10.6.21, på TrIK`s, Teamsmøte angående NIPA,  
- Deltok 15.6.21, på Spillemiddelseminar på Teams arrangert av Trøndelag idrettskrets og 

Trøndelag Fylkeskommune. Innherred isidrettslag, Vinne IL, Vinne skilag og Vuku IL deltok 
også 

 
Ann Sissel orienterte om: 
- Nytt møte i komiteen 22.6.21 

Kjentmannsmerket: 
- Trykt opp 300 nye registreringshefter, salget har godt fint så det begynte og bli fritt. 



- Grønningen, der er det nå klopplagt noe mer i bløte partier og Kjentmannskassen er flyttet til 
stikrysset jamfør avtale med grunneier. 

- Traaseen til Kjentmannsposten Guddingskallen er nå klopplagt av noen pends 
sjonister på Årstadbakkan. Idrettsrådet kjøp inn plankene. 

- Plaketten for Bolystprisen settes opp på Kåra. 
- Vurderer trekking av noen priser for besøk på trimposter osv. 

Ti på Topp: 
- Over 1500 stk har registrert seg på appen 
- Stor aktivitet med gode tilbakemeldinger 
- Holder nå på og planlegger neste års poster osv. 

 
Katrin orienterte om: 
- Deltatt på møte i Kommunens folkehelseprosjektet Trygge Voksne - Trygge Barn 14.6.21 

Fremmet ønske at idretten kan kobles inn i mot prosjektet og aldersgruppen det gjelder. 

 

 
 
 
Neste Styremøte mandag 30 august 2021 – Stiklestad Nasjonale Kultursentret 
 
 
  
 
 
 Paul Elvebø     Petter Alstad 
 Leder     Nestleder  


