PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 18. oktober 2021 – kl 20.00 – 21.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Oddfrid Holmli
Katrin Sofia Herjuaune
Frode Strand, Verdal kommune
Forfall:
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 19 – 25 2021/2022
SAK 19 21/22 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 20 21/22 Godkjenning møtereferat av 30.8.2021:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 30.8.21 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 30.8.21 godkjennes.
SAK 21 21/22 Referatsaker:
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 17.8.21
- Verdal kommune: Mail av 6.9.21, forskrift granulat, nye forskriften for drift av
kunstgressbaner.
- TrIK: Mail av 8.9.21, notat fra møte i idrettsonerådet 31.8.21
- NIF: Mail av 20.9.21, ekstra tilskudd av LAM. Norges idrettsforbund har mottatt et
ekstraordinært tilskudd av Lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2021 på 50 millioner.
- Verdal idrettsråd: Styre avviklet arbeidsmøte 20.9.21.
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 14.9.2021
- TrIK: Mail av 22.9.21, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag september 2021
- Verdal kommune: Mail av 22.9.21, invitasjon til gjennomgang av ungdatatallene 2021
- NIF: Mail av 30.9.21, ekstra lokale aktivitetsmidler
- TrIK: Mail av 1.10.21, infobrev nr 7 IR og soner 2021
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: referat fra møte i komiteen 7.10.21
- Verdal idrettsråd: Aktivitetsmidler (Lam) 2021. Kulturdepartementet har bevilget ekstra
tilskudd til lokale aktivitetsmidler (LAM) kr 141 998 til Verdal. Fordeling av de ekstra LAM
midler er gjennomføres etter vedtatte retningslinjer
- TrIK: Mail av 15.10.21, nå skjer det…den nasjonale, TV-sendte Idrettsgallaen kommer
hjem! Lørdag 8.januar 2022 i Trondheim Spektrum
- Verdal kommune: Mail av 18.10.21, uttalelse fra idrettsrådet angående søknad fra Verdal
IL om salg av stadionnavn
Forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes.
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

Sak 22 21/22 Vedtakssaker
➢ Tennishall i Levanger som interkommunalt idrettsanlegg
Saksopplysning.
- Levanger kommune planlegger og bygge en Tennishall på Levanger og forespør Verdal
idrettsråd om støtte for Tennishallen som et interkommunalt idrettsanlegg også for Verdal
kommune.
-

Forslag til vedtak.
Verdal idrettsråd støtter Tennishall i Levanger som et interkommunalt idrettsanlegg, og
utarbeider høringsuttalelse på dette.
Vedtak:
Verdal idrettsråd støtter Tennishall i Levanger som et interkommunalt idrettsanlegg.

➢ Idrettens anleggsplan i Verdal.
Saksopplysning.
- Jamfør vedtatt handlingsplan fra Årsmøte i Juni 2021 der det ble det vedtatt å revidere
eksisterende Anleggsplan for idretten i Verdal kommune.
Arbeid oppstartes av Styre med utarbeidelse av utkast og involvering av idrettslagene på
nyåret. Revidert Anleggsplan for perioden 2022 – 2026 framlegges til godkjenning på
idrettsrådets Årsmøte i juni 2022.
-

Forslag til vedtak.
Revidering av idrettens anleggsplan oppstartes.
Vedtak:
Revidering av idrettens anleggsplan oppstartes

➢ Medlemsmøte 6.9.2021:
Saksopplysing.
- Styre foretok evaluering av Medlemsmøte idrettsrådet avviklet i sammarbeid med Verdal
kommune og Trøndelag Idrettskrets på Stiklestad Nasjonale Kulrtursenter 6. september
med fokus på frafallsproblematikken og medlemsøkning. «Re-start av Verdalidretten» med
god deltakelse.
Svar fra gruppearbeidet oppsatt og utsendt til berørte parter.
-

Følgende innspill til forbedring av møte/r frammover innkomment etter møte.
• Veldig verdifullt at dere drar fram ulike lag som får presentere seg. Det tilrettelegger for
mer samarbeid på tvers av lagene,
• Avsatt tid for å evaluere altfor kort, her ble det påbegynt veldig verdifulle diskusjoner
etter min mening.
• Det gode inntrykket av et medlemsmøte som var av topp kvalitet hva angår både
temavalg og opplegg, – ble i noen grad svekket av særlig to forhold:
Ingen presentasjon av representantene for laga.
Manglende mikrofon- og høyttalertjeneste.
• Et eget punkt med anmodning til gruppene om å evaluere møtet kunne med fordel ha
vært satt opp helt nederst på oppgavearket gruppene fikk utdelt.
Evalueringsmøte ang. gruppebesvarelsene ble gjennomført 29.9.21. Til stede Ordfører Pål
Sverre Fikse, Jonas A. Kolstad idrettskretsen og Paul Elvebø idrettsrådet
• Avvikle oppfølgingsmøte i november med klubbene
• Idrettsrådet innkaller klubbene til et årlig stormøte i september månede der vi også deler
ut Idrettens Ildsjelpris
• Aktivitet på tvers av klubbene, kursing, gode saker er idrettslag som lykkes/utvikle
idretter, hospiterer hos hverandre, samarbeid mellom klubber og idretter
• Utvikle Verdalsidrettens plakat for barn og ungdom, dersom idretten ønsker dette.

-

Oppfølgingsmøte med klubbene:
Oppfølgingsmøte i samarbeid med kommunen og Idrettskretsen med klubbene
gjennomføres torsdag 25. november på Kulturhuset – innkalling sendes ut når det nærmer
seg

-

Forslag til vedtak.
Verdal Idrettsråd kaller inn til oppfølgingsmøte 25. november.
Vedtak:
Oppfølgingsmøte gjennomføres 25. november.

Sak 23 21/22 Orienteringer.
Verdal Kommunen v/Frode:
- Revidering av Temaplan anlegg for idrett, leik og aktivitet.
Viser til fellesmøte mellom Levanger og Verdal idrettsråd og kommunene 18.oktober.
- Kommunen ønsker snarlig uttalelse fra idrettsrådet på søknad fra Verdal IL/salg av stadion
navnet.
Paul:
- Deltok på møte med daglig leder i Verdal IL 7.9.21.
- Teamsmøte med Idrettskretsen v/Jonas og Ivan 13.9.21
- Møte med Ordfører og Kommunedirektøren 13.9.21 – samhandling mellom Verdal
kommune og idrettsrådet. Oversendt idrettens anleggsprioritering.
- Fylkeskommunens spillemiddelseminar, deltok 7.10.21
- Nytt fra ekstraordinært Idrettsting 16 og 17 oktober og fra regjeringsplattformen som angår
idretten.
Petter:
- Basketball. Frode Strand, Verdal kommune tok initiativet til et møte og inviterte Vinne IL,
Verdal IL og idrettsrådet til møte 29.9.21 om mulig oppstart av Basketball aktivitet –
oppfølgingsmøter avviklet 4.10.21 og 13.10.21.
Vinne IL og Verdal IL i samarbeid med idrettsrådet jobber videre med mål om og få i gang
Basketball aktivitet.
Framhever det gode samarbeidet mellom klubbene
- Tråkkemaskiner i Verdal, oppstartsmøte avviklet 29.9.2, saken er i prosess, neste møte
20.10.21.
- Verdal Kommune, 7.10.21 gjennomgang av ungdatatallene 2021.
Agenda: * Hvordan har ungdommen svart på undersøkelsen-situasjonsbilde i mars 2021. *
Trender * Hvordan kan vi bruke undersøkelsen * Verdien av tverrfaglig samarbeid.
Bekymringsfullt frafall spesielt for ungdom.
Ann Sissel:
- Møte i komiteen 14.9.21 og 7.10,21
Kjentmannsmerket
- Avlesing av besøk på Kjentmannsmerkene siste året pågår
- Årlig samling av fadderne på Kulturhuset 25.10
- Merking/Skilting/Klopplegging. Klopper til Rollsjøan er sammenskrudd og klar til utkjøring til
vinteren, diskuterer i komiteen eventuelt noe klopping til Gamma, Marsteinsvola og
Tørrgranvola
- Innkjøpt utstyr til komiteen, stolpedriver, borhammer med batteri/utstyr og ryddesag til ca kr
10 000 totalt som belastes Kjentmannsmerke – fått god rabatt av Byggmakker Levanger og
Verdal på disse kjøpene.

-

Ti på Topp
Ti på Topp 2021 ble avsluttet 17.10.21 med god deltakelse også i år.
Premieutdeling blir som i fjor utenfor på Rådhusplassen den 21. november.
Årlig samling av toppvertene blir på Holmen torsdag 21.10.2021.
Fotokonkurransen om årets toppbilde og årets turbilde gjennomføres som vanlig
Planlegges en Ti på Topp-kalenderen for 2022 som vil bli og få kjøpt mot jul.
Arbeider med neste års poster går for fult.

Oddfrid:
- Oppfølging av Utstyrs og aktivitetsmidlene. Registrert flere klubber som har skapt aktivitet
av tildelte midler. Følger opp med utsending av en oppfølgingstilbakemelding fra klubbene.
- Bidrar med eventuelt gruppearbeid under Medlemsmøte 25.11.21 og annet.
- Følger opp mot klubbene om de ønsker noen felles kurs som idrettsrådet kan stå som
arrangør av framover.

Katrin:
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 29.9.21
Agenda: Gjennomgang av ny granulatforskrift fra NFF – Status i anlegget – Nødvendige
tiltak iht. Granulatforskrift
- Hallutleie, etterspør det årlige fellesmøte mellom kommunen og klubber som leier, som ble
utsatt i august.
Roy:
- Idrettsrådets hjemmeside - innlegging av styre/Årsmøtedokumenter osv. er utført.
Forslag til vedtak.
Styre tar framlagte orienteringer til etterretning
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Sak 24 20/21 Skisseprosjekt Stiklestad skole med og uten idrettsanlegg
Saksopplysning.
- Idrettsrådet avviklet møte med politiske partier og berørte klubber på Kulturhuset 16.9.21,
der SP, AP, Høyre og MDG var til stede.
- Berørte klubber fremmet sine innsendte anleggsønsker ved nyskoen (se referat)
Politisk behandling i kommunestyre 27.9.2021.
PS 102/21 Skisseprosjekt Stiklestad skole med og uten idrettsanlegg
Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.09.2021 - 102/2021
Vedtak:
1. Bygningsmasser for ny Stiklestad skole som vist i alt. A, med plassering av bygninger og
utførelse av utearealer som vist i forslag B, velges som fremtidig løsning for Stiklestad skole.
Det videre arbeidet skal legge til rette for et eventuelt fremtidig byggetrinn 2, med arealer til
idrettsformål synliggjort i alternativ B.
2. Oppstart av investering i ny Stiklestad skole godkjennes, med tilhørende reguleringsprosess.
Samlet estimert fremtidig investeringsramme fra beslutningstidspunkt settes til 387 mill. kroner.
Totalentreprise med samspill velges som entrepriseform, hvor kostnadsreduksjon skal være en
av hovedmålsetningene.
3. Vedlagte opsjonsavtaler utløses og forbelastning iverksettes. Årets investeringsbudsjett for
prosjektet økes med 9,5 mill. kr. til samlet 34,5 mill. kr. og finansieres med bruk av lånemidler
og momskompensasjon.
4. Øvrige justeringer innarbeides i neste års budsjett og økonomiplan.
5. En eventuell avhending av tomt tilknyttet gamle Stiklestad skole vurderes i forbindelse med
prosess tilknyttet helhetlig gjennomgang innenfor oppvekstområde.
6. Ønsket om å få til samskaping med frivilligheten er et viktig moment ved utviklingen av nytt
areal og område for Stiklestad skole. Det bes om at realisering av 11´er fotballbane og
håndball/basketball-flate med kunstisanlegg utredes videre, og at en plassering som i alternativ
B for disse to tiltakene skal være mulig, nå i første omgang. Utredningen bør kartlegge mulige
samarbeidsavtaler med Stiklestad IL og Innherred is når det gjelder å realisere og drifte
anleggene.
7. Erstatningsareal for friidrettsanlegg plasseres ved Ørmelen skole.
Det bes om at det legges fram en egen sak og endelig beslutning vedrørende erstatningsareal
for friidrettsanlegg så raskt som mulig. Det forutsettes tett samarbeid og samspill med friidretten
ved valg av løsning. Kostnadsreduksjon skal være en av hovedmålsettingene.
-

Verdal Klatreklubb og Verdal Turnforening utrykker skuffelse over vedtaket der det ikke er
funnet rom for Klatrehall og Turnhall.
Forslag til vedtak.
Idrettsrådet tar vedtak i Kommunestyre til etterretning
Vedtak:
Idrettsrådet tar vedtak i Kommunestyre til etterretning

Sak 25 21/22 Trøndelag idrettskrets – Idrettslagene – Verdal kommune
TrIK:
Oppstarts-/statusmøte Idrettsoneråd Innherred 31.8.21, på Steinkjer
- Sakliste: Rundt bordet - hvordan jobbe fremover - nytt initiativ mot fylke – eventuelt, Paul
møtte for Idrettsråde

Idrettslagene:
Helgådal IL:
- Henvendelse til Idrettskretsen om diverse i forbindelse med registrering av medlemmer.
Idrettskretsen besvart henvendelsen med kopi til idrettsrådet.
Verdal IL:
- Søknad sendt 22.9.21 til Verdal kommune om tillatelse til og endre navn på
Sentralidrettsanlegget opp mot sponsor..
- Ekstraordinært Årsmøte 5.10.21, Etablering av E-sport som underavdeling i klubben ble
enstemmig godkjent, likeså valg av styre for E-sports avdelinga og oppdatering av
organisasjonsplanen. Paul møtte fra idrettsrådet
Verdal Friidrettsklubb:
- Møte 6.10.21 med Ordfører, Kommunedirektør, NFIFs anlegg sjef, Friidrettskretsen og
Idrettsrådet angående erstatningsareal friidrettsanlegg. (se notat fra møte).
Paul møtte for idrettsrådet.
Agenda: Erstattningsareal for et rekruteringsanlegg for friidrett ved Ørmelen skole og
diskusjon rundt sak som kommer om utredning av kostnad for bygging av dette osv.
Vinne IL:
- Melder inn at klubbhuset er klart til ferdigbefaring med byggherren Grande – klubben satser
på å søke om momskompensasjon for klubbhuset/lagret innen fristen.
Innherred isidrettslag:
- Idrettsrådet deltok på møte med Innherred isidrettslag 11.10,21 for og se på hva klubben
kan bidra med for å få ned kostnaden, spesielt på drift av kunstisflate ved ny Stiklestad
skole
Verdal Sportsskytterlag:
- Melder om at første treningskveld i nytt skytteranlegg i Vinne skole blir tirsdag 12.10.21
Stiklestad IL:
- Idrettsrådet deltok på møte med Stiklestad IL 14.10.21 for og se på hva klubben kan bidra
med for å få ned kostnaden på 11 er fotballbane ved ny Stiklestad skole
Verdal/Levanger kommune:
Revidering av kommune Temaplan anlegg for idrett, leik og aktivitet.
- Verdal og Levanger kommune avviklet møte nr to med Verdal og Levanger idrettsråd den
18.10.21 for involvering av idrettsrådene i den videre prosess i forbindelse med revidering
av eksisterende plan med følgende agenda.
• Revidering plan
• Presentasjon av kunnskapsgrunnlag
• Foreløpig analyser
• Innspill og diskusjon
- Gruppearbeid og gode innspill framkom.
- Planlegger ferdig plan til høring i november med politisk behandling i desember.
- Idrettsrådene blir innkalt videre til felles møte/r under prosessen.
Forslag til Vedtak.
Styre tar framlagte henvendelser /møter til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Neste Styremøte (Julemøte) mandag 22 november 2021 – Stiklestad Nasjonale
Kultursentret

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

