VERDAL IDRETT5RÅD

- PROTOKOLL

ÅnsmørrE ?o?r
Doto/kl: illANDAG 7.JUNI ?A4

STED:

-

kl.18.OO
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER

Åpning: Leder Poul Elvebø øt'sket vetkommen

til Årsmøte

fnnlegg ved Ordf ører Pål Sverre Fikse, Åiia Svebe?g ag Jonas Ausfmo
Kolstad fra Trønd elag idrettskrets

SAKLTSTE:

1.

Godk-ienning av de stemmeberettioete

28 stemmeberettiget til stede
Vedtok: Årsmøtet settes med 28 stemmeberettigøte.

2.Velge dirigent
Styrets forslog Erik Stiklestad
Vedtok: Forslog godkjent

3: Velge protokollfører
Forslag på Liv Tnger Eklo Hynne
Vedtok: Forslag godkjent

4:

Vola ov 2 reosentonter til 6 underskrive protokollqn
Forslog på Andrea Rønning og Stig Ekker
Vedtok: Forslag godkjent

5: Godkjenne innkollingen
Vedtok: Innkollingen godkjent

6:

Godkjenne sckliste
Vedtok: Godkjent

H
7:

Godkjenne foretningsorden
Styrets innstilling: styrets forslog
Vedfok: Godkjent

til f orretningsorden

godkjennes.

8.

Behondling ov beretnirrg 2O2Ol21
Erik Stiklestod gikk igjennom årsberetning frc rdrettsrddet.
Soker:
Styrearbeid i 202A
Andre soker som det er orbeidet med i perioden ZO?O
Ti på Topp. Registret 19103 turer. 1686 døltakere.
Trimbøker, somarbeid med bedriftsidretten
Kjøntmonnsmerke, jubileum i 20?o. Utvidet fra 40 til 50 poster. Mottok
bolystprisen som er et somorbeid mellom SporebonklMidt Norge og Verdal

-

kommune.

Invitosjoner

/

Representosjonsoppgaver

fdretfsrådets fldsjelpris

2A2O til fna Flotten Sørensen
Stotus hondlingsplon rnoi 2O2O - juni 2021. Fleste oppsotte mål er gjennornført.
Kommunolt tilskudd til drift ov idrettslag ZOZI
Lokole oktivitetsmidler 2O2A - LAllÅ midler
Varer og tjenestemoms
Spillemidler
Prioritering ov spillemidler til idrettsanlegg ZAZI

Tokk

til

kommunen og medlemslogene ag ildsjelene.

Vedtok: Godkjent med ingen kommentorer
Erik referert til regnskapet f or 2OZA. Kommentorer til regnskopet fra
kontrollkomiteen i forhold til inntekt ag utgifter.
fdrettsrådet hor en sunn økonomi.
Kontrollufvalget anbefalar ot styrets beretning og idrettsrådets f or 2AZO
godkjennes av årsmøtet.
Vedtak: Godkjent

Forslog til orbeidsprogrom ble logt from for årsmøtet.
Årsmøtet foreslår at Paraidrett og rdretfens møteptoss tas inn i

orbeidsprogrommet.
Tngen kommentarer ti I prio
Vedfak: Godkjent

ritert

on

laggsbyg ging og oktivitetsutvi kl ing.

Innkomne forslog fro Styre
11.1: Fordeling av LÅil midler 2021
Eksisterende kriterier:
- Grunnbeløp kr 2000,- til oile log med oktivitet i aldersgruppen 6_19 år.
- Eksisterende idrettskoler kr 5000.
- Funksjonshemmede,tellerdobbalt i sine klasser.
- Resten prosentvis fordølt: 45 % til oldersgruppen 6-12 år - 55 %tit aldersgruppen
13-19 år
Styrets forslog til vedtak:
Styref foreslår of eksiste rende kriterier videref øres uten endringer.

Vedtak: 6odkjent

11.2: Ådedlemskontigent for ?O?t

-

Gjeldende kontingent:
2 kroner pr medlem, minstesats kr 150.
rdrettsrådet sender ut bonkgiro til medlemsklubben efor innkreving
av
medlemskontigent, boserf på idrettsregistrering av kfubb
enes medi"mstall
Styrets forslog til vedtak:
Styret foreslår ingen endring i medlemskonting enten f or zozl
Vedtak: Godkjent

11.3:

-

-

Godtgtrørelse til tillitsvolgte for ZOZI
Gieldende ordning:
Til leder kr 6000 som godtgj ørelse og dekning av røpendeutgifter
somt
kjøregodtgjørelse til møter utenfor Verdot.

Kiøregadtgiørelsøutenfar Verdol gjelder også for styremedl emme?og
ondre
utsendinger oppnevnt ov Verdol fdrettsråd.

Styrets forslag til vedtok:
styret foreslår ot ordningen endres til denne ordtyden:
Leder mottqr kr 9 999 som en rimelig godtgjørelse
for sitt orbeid.
Leder
styremedlemmer kon motta refusjon for nødvendige,
fcktiske utgifter
-og
som påføres vedkommende i forbindeku r"d utførelsenov
vervef.
Leder og styremedlemmer kon motto kjøregodtgjørelsei
henhold tit stotens satser
far møter utenfor verdot i forbindølr.^"J utflielsen av vervet.
vedtok: Godkjent, med kommenfor fro årsmøtet om at styret gJøre
en god
jobb.

I I .4: Orgcnisosjonsplon:
orgonisasjonsplon med stillingsinstruks for rdrettsrådet.
Styrets forslog til vedtok:
Styret foreslår ot organisosjonsplanen fraZA2O endres med innsetting ov Årsmøte
som øverste myndighet, ny ordlyd for Styre, kontrotlutvolg og volgkomite og ot
kjentmonnsmerkekomiteen reduseres fro 8 til 7 personer.
Tngen endring i sf illingsinstruksen.

-

Vedtak: 6odkjent

11.5: Utstyr/oktivitetsmidler kr lOO

OOO

- S{ret fremmer sok der det utdeles for 2O2l kr 100.000, - til idrettsrådets
medlemsklubber etter innkomne søknoder til utstyr og oktivitetsmidler
born og ungdom. Kr 100 000 avsettes i budsjettet for zazl.

rettet mot

Styrets forslog til vedtok:
Styret får fullmokt til å utarbeide retningslinj ee/kriterier og f oreto prioritering
og tildeling ov avssttø midler på kr 100 000 i løpet av ZAn.
Vedtok: Godkjent
12. Budsiett for 2021
Erik gikk igjennom budsjett far ?AZt.
fnntekt ZOZ| - kr.634707
Utgifter 2O?1 - kr. 651 899
Resultot far 2A21- kr - 1T lgz
Vedtck: Godkjent
13. Volg
Valgkomiteens forslag ble logt fram på årsmøtet.

a) Styre:

Leder: Paul Elvebø, Stiklestod fL
Nestleder: Petter Alstad, Vinne skilog
Styremedlem: Ann Sissel Vehus, Verdol FfK
Styremedlem: Oddfrid Holmli, Helgådol fL
Sfyremedlem: Kotrin Sofio Herjuaune, Verdal
Voramedlem: Roy Aosheim, fnndol fL

Gjenvolg 1 år
fkke på volg
Gjenvalg 2 år

fL

Ny2år
Ny2år
fkke

på volg

b)

Kontrollutvolg:
Medlemr Frode Resve, Stiklestad IL
Medlem: Henriztte Skjelbred, Verdal og Omegn Rideklubb
Varomedløm; Randi Nessemo, Verdal og Omegn Rideklubb

Gjenvalg 2 år
Ikke på volg
Ikke på valg

H
c)

Representonter

til idrettskretsting,

ledermøte.

Styrets forslog til vedtok:
Arsmøte gir styret fullmokt til å oppnevne re?resentonter til idrettskretsting
ledermøte.

og

d)

Volgkonite:
Leder: Evo Kristin Bjørvik, Verdol Turnforening
Medlem: Morio Volstod Holberg, Verdal kompsportsklubb
ÅÅedlem: Anne Segtnan, Vinne

fL

Ny2år
fkke

på volg

Ny2år

Voromedlem: fiÅorius Tingstod, Vinne Skilag
Vedtok: Alle enstemmig volgt

rkke på volg

Årsmøtestutt kl:19.35
Blomsterhilsen

til

de som

frstrådte sine verv i idrettsrådet.

Underskrevet protokoll ov.

flnOrss*R ann LnqU

5ti9 Ekker
Vinne

fL

Andrea Rønning
Verdol Turnforening

