PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 30. august 2021 – kl 19.00 – 21.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Oddfrid Holmli
Katrin Sofia Herjuaune
Frode Resve, Kontrollutvalget
Frode Strand, Verdal kommune
Forfall:
Roy Aasheim
Styremøte startet med besøk av leder i Kontrollutvalget, Frode Resve som orienterte om
arbeidet som utvalget gjør, som først og fremst er kontroll- og tilsyn med den virksomheten
Idrettsrådet har. Det viktigste for kontrollutvalget er å være et verktøy for Idrettsrådet og dets
medlemmer, deriblant følge opp disse punktene:
• Kontrollere at idrettsrådet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring
• Midler benyttes i samsvar med lover og vedtak
• Vedtak følger Idrettsforbundets regelverk og vedtak
• Følge opp at budsjett og regnskap, deriblant levere en vurdering av årsregnskapet.
Kontrollutvalgets samarbeid med Idrettsrådstyret har fungert veldig bra, utvalget har fått levert
protokoller og annen viktig informasjon fortløpende til vurderinger.

Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 12 – 18 2021/2022

SAK 12 21/22 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjennes
SAK 13 21/22 Godkjenning møtereferat av 21.6.2021:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Protokoll fra møte 21.6.21 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 21.6.21 godkjennes.
SAK 14 21/22 Referatsaker:
- Verdal kommune: Mail av 23.6.21, leiesatser Vinnehallen
- Levanger/Verdal kommune: Mail av 21.6.21, Infomøte 6. juli om prosessen med revidering
av temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal og Levanger
- TrIK: Mail av 25.6.21, infobrev nr 6 til IR og soner
- TrIK: Mail av 25.6.21, Oppstarts-/statusmøte 25.8.21 for Idrettsoneråd Innherred
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp: referat fra møte i komiteen 22.6.21
- Verdal kommune: Melding på Altinn 6.7.21, Høring - forslag til Kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2030 Verdal kommune med frist for innspill til planen 27. august 2021
- Verdal kommune: Mail av 9.7.21, info fra KUD, videresendt til idrettslagene
- TrIK: Mail av 10.7.21, innspill - Høring spillemiddelsøknaden 2022 med svarfrist 22.8.21.
- TrIK: Mail av 17.7.21, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag juli 2021
- TrIK: Mail av 13.8.21, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag august 2021

-

NIF: Mail av 16.8,21, kampanjen «Tilbake til idretten» lanseres i dag
NIF: Mail av 19.8.21, invitasjon til anleggs- og lederkonferansen i Norges Gymnastikk- og
Turnforbund, 29.-31. oktober, Clarion Hotel Air, Sola
NIF: Mail av 24.8.21, gjenåpningen av idretten er i gang – bli med på markeringen
TrIK: Mail av 26.8.21, Høring Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 Verdal kommune.
TrIK støtter idrettsrådets innsendte høringssvar
TrIK: Mail av 27.8.21, infobrev nr 7 – idrettsråd og soner 2021.
Forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes.
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

Sak 15 21/22 Vedtakssaker
➢ Økonomisk status per 30.8.21
Saksopplysning:
- Økonomisk oversikt per 30.8.21 framlagt og gjennomgått med prognose ut året.
Ligger i rute jamfør vedtatt budsjett
-

Forslag til vedtak:
Økonomisk oversikt taes til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

➢ Arbeidsmøte i Styre 16.8.21.
Saksopplysning:
- Styre avviklet arbeidsmøte 16.8.21 på Kultursentret med følgende til stede. Paul Elvebø,
Petter Astad, Ann Sissel Vehus og Katrin S. Herjuaune for gjennomgang av utkast til
høringer som har svarfrist før neste Styremøte.
• Verdal kommune, høring, kommuneplanens Samfunnsdel 2021-2030 med svarfrist 21.8.21
• TrIK. høring, spillemiddelsøknaden 2022 med svarfrist 22.8.21
• Utkast invitasjonen til Medlemsmøte 6. september.
Forslag til vedtak:
- Høringsutkast gjennomgått og korrigert, innsendes innen høringsfristen
- Utkast Medlemsmøte gjennomgått og korrigert, utsendes til klubbene og andre aktuelle i
uke 35.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
➢ Tildeling av utstyr/aktivitetsmidler 2021, kr 100 000
Saksopplysning:
- Verdal Idrettsrådet utlyste kr 100 000 jamfør budsjett for 2021 vedtatt på Årsmøte, til
utstyr/aktivitetsmidler som klubbene kan søke på med søknadsfrist 23.8.21.
- Det innkom 14 søknader på totalt kr 360 150 – en søknad ble underkjent
Forslag til vedtak:
Kr 100 000 tildeles 13 søknader prosentvis likt etter søknadssum
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
➢ Idrettsrådets, Idrettens Ildsjel pris 2021
Saksopplysning:
- Idrettsrådet deler årlig ut Idrettens Ildsjelpris.
- Innmeldt flere sterke kandidater fra klubbene i år.
-

Forslag til vedtak:
Idrettens Ildsjelpris 2021 tildeles Torbjørn Veie, Vinne IL
Idrettsrådet deler ut Ildsjelsprisen i forbindelse med medlemsmøte 6.september.
Prisvinneren deltar også med under Idrettskretsen prisutdeling 5 november i Trondheim.
Vedtak:
Forslag til vedtak vedtatt

➢ Medlemsmøte 6.9.2021:
Saksopplysing:
- Idrettsrådet i sammarbeid med Verdal kommune og Trøndelag Idrettskrets innkaller til
medlemsmøte på Stiklestad Nasjonale Kulrtursenter 6. september med fokus på
frafallsproblematikken og medlemsøkning. «Re-start av Verdalidretten»
- Invitasjon utsendt
- Søkt Sparebanken om kr15 000 til dekning av utgifter i forbindelse med møte
- Fordeling av arbeidsoppgaver: Mottak av påmeldinger, Paul, registrering ved inngang,
Oddfrid og Kartrin - oppsett og bearbeidelse av gruppearbeidet, Oddfrid. - utstyr som
trenges, papir, penn osv Paul.
-

Forslag til vedtak:
Medlemsmøte avvikles 6.9.21
Vedtak:
Forslag til vedtak vedtatt

Sak 16 21/22 Orienteringer.
Verdal Kommunen v/Frode
- Kommunal søknadsfrist for spillemidler er i år 1. november.
- Ferdigstilt elvepromenaden fra Folkeparken og til Verdalsbrua på E6 på Ørmelen 1,5 km
lang turvei med belysning og hvilebenker - helårsdrift. Delprosjekt i Verdalselvprosjektet.
- Jobber med prosjektering av bystrand og elveparken. Delprosjekt i Verdalselvprosjektet.
- Ferdigstilt Vinne skole med uteområde, ny idrettshall, innendørsanlegg for skyting og
kulturfasiliteter.
- Ny stiklestad skole. Alternativer med idretts- og kulturanlegg kommer det saksframlegg til
politisk behandling i september.
- Revidering av Temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet pågår administrativt.
Felles oppstartsmøte på Teams med Levanger og Verdal idrettsråd avviklet 6.juli.
Fått godkjent prosessplanen, og planen sees opp mor Samfunnsplanen som framlegges til
politisk behandling i september.
Paul:
- Politiske saker på gang utover høsten.
• Revidering av utreieregler for idrettshaller.
• Arbeidsgruppe med mandat om å jobbe for redusert hall/bane/anleggsleie
• Tråkkemaskin/er i Verdal.
• Rekruteringsanlegg for friidrett i Verdal
• Garderobebygg på Sentralidrettsanlegget
• Anlegg ved ny Stiklestad skole
• Salg av Ness skole der Ness IL ønsker å beholde Bjørn Ness stadion
-

Idrettsrådet invitert 9.8.21 av Verdal AP til befaring med May Britt Lagesen Aps
stortingskandidat i et idrettsanlegg i Verdal som inneholder klubbside og kommunale
idrettsanlegg.
Vinne IL sine anlegg som er under bygging og kommunens nye anlegg i Vinne samt Vinne
aktivitetspark ble besøkt.

-

Idrettsrådet invitert 16.8.21 av Verdal AP til møte i Rostagården for å diskutere frivillighet og
idrett.
Idrettsrådet oppfordrer øvrige partier til også å invitere idrettsrådet for å diskutere idrett og
frivillighet

Petter:
- Tråkkemaskiner i Verdal, planlegger oppstartsmøte 8. september med berørte klubber og
kommunen.
Ann Sissel:
- Avviklet møte i komiteen 17.8.21.
- Kjentmannsmerket:
Kjentmannsmerkets Facebooks ide passerte 1700 følgere.
Nr 1700 var Heidi Olsen.
I en intern konkurranse kom Ann Sissel nærmest datoen for nr 1700 og premieres.
Planlegger årlige samlinga med fadderne i september/oktober.

-

Ti nye innlegg i «legg turen til» kommer i Innherred
Ti på Topp:
Jobber videre med neste års poster med befaring7Er, trekking, avtale med grunneiere osv.

Oddfrid:
- Utarbeide og sende ut tildelingsbrev til klubben som ble tildelt utstyrs og aktivitetsmidler.
Katrin:
- Kommunens folkehelseprosjekt Trygge Voksne - Trygge Barn, nytt møte ca. desember.
- Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget – ikke vært noe møte ennå
- Hallutleiegruppa - ikke vært noe møte ennå
Roy: (innmeldt)
- Idrettsrådets hjemmeside. Oppdatert nytt styre og lagt inn Årsmøtedokumenter så alt er nå
på plass.
- Verdal tildelt kr 1193 317 i aktivitetsmidler for 2021, forslag til tildeling jamfør Årsmøtevedtak
satt opp og oversendt Idrettskretsen for godkjenning.
Idrettskretsen melder 16.8.21 at forslaget er godkjent og videresendt NIF for utbetaling til
lagene.
Forslag til vedtak.
Styre tar framlagte orienteringer til etteretning
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Sak 17 20/21 Ny Stiklestad skole med idrettsanlegg
Saksopplysning:
- Sweco Norge AS, brukermøte nr 5 skisseprosjekt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
24.6.21, se referat - idrettsrådet deltok ved leder
- Sweco Norge AS, referat fra prosjekteringsmøte 1.7.21 skisseprosjekt
- Saksframlegg for politisk behandling kommer i september, skole – skole med idrettsanlegg.
- Idrettsrådet arrangerer møte med berørte klubber og politiske partier for gjennomgang av
idrettens ønsker før politisk behandling starter.
Forslag til vedtak.
Idrettsrådet arrangerer møte med berørte klubber og politiske partier for gjennomgang av
idrettens ønsker før politisk behandling starter.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Sak 18 21/22 Idrettslagene/Trøndelag idrettskrets
Verdal Sportsskytterlag:
- Henvendelse fra klubben 14.7.21, angående nye kulefang til Vinne skytebane, og kunne
tenkt seg å prøvd gummikuler fra kunstgressbane som kulefang i disse kassene.
Leksdal IL:
- Klubben orienterer 20.7.21 om at de vil sende tippemiddelsøknad til oppgradering av
skogsveg – turveg mellom sør-Leksdal og Marka skistadion.
Idrettsrådet er positiv søknad om spillemidler på dette prosjektet.
-

Klubben har fått godkjent søknad av NIF om opprettelse av særidrettsgruppe for Friidrett i
klubben.
TrIK har registrere særidrettsgruppen i friidrett i SportsAdmin..

Verdal IL:
- Spørlsmål 10.8.21, angående retningslinjer for ekstraordinært årsmøte da klubben vurderer
og opprette nye idretter (Grupper).
Idrettsrådet oversendt lovnormen og relaterte opplysninger.
-

Forespørsel 12.8.21 om tall for barn og unge i klubben i aktivitetsregistreringa de to siste
årene for og se hvor frafallet er størst.
Idrettsrådet oversendt oppsett til klubben

-

Henvendelse 17.8.21 angående trening i Verdalshallen for håndball lag.

Stiklestad Golfklubb:
- Spørsmål 13.8.21. angående idrettsskole og midler.
Idrettsrådet oversendt svar på henveldelsen
Verdal Turnforening:
- Melder at Verdal kommune hadde møte i kriseledelsen i går 17/8, og referat fra møte: « Det
besluttes at hele Ørahallen fortsatt holdes til massevaksineringen er ferdig, mest sannsynlig
i uke 35 »
Klubben er bekymret for at de ikke kommer i gang med barn og unge da hallen er stengt
grunnet vaksinering.
Ness IL:
- Idrettsrådet mottatt kopi av e-post klubben sendte til Fylkeskommunen 19.8.21 angående
innspill til planarbeid gang-sykkelvei FV. 72
Helgådal IL:
- Klubben har fått godkjent søknad av NIF om opprettelse av særidrettsgruppe for Friidrett i
klubben.
TrIK har registrere særidrettsgruppen i friidrett i Sports Admin.
Stiklestad IL:
- Idrettsrådet deltok på styremøte i klubben 23.8.21, orienterte om muligheten for opprettelse
av friidrettsgruppe/registrering av aktivitet som vil gi midler og om forskjellige muligheter
klubben har for å søke om midler.
TrIK:
Kvartalsmøte nr 3 – 26.8.21 på Teams med IR og TrIK
- Sakliste: Gjenåpning - LAM - idrettens hederskveld – spørsmål, Paul deltok.
Forslag til Vedtak.
Styre tar framlagte henvendelser /møter til orientering
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Neste Styremøte mandag 18 oktober 2021 – Stiklestad Nasjonale Kultursentret

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

