PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 22. november 2021 – kl 18.00 – 20.00

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Ann Sissel Vehus
Oddfrid Holmli
Frode Strand, Verdal kommune
Ordfører Pål Sverre Fikse – (kl 19.15 -20.00)
Leder utvalg Mennesker og Livskvalitet, Einar Olav Larsen – (kl 19.15 – 20.00)
Kommunedirektør, Geir Olav Jensen – (kl 19.15 – 20.00)
Forfall:
Roy Aasheim
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
KL 19.15 – 20.00:
Årlige møte med Ordfører, leder av utvalg Mennesker og Livskvalitet og Kommunedirektør
- Leder ønsket velkommen og fremmet følgende agenda til samtalen.
1: Hva kan vi gjøre sammen for at idretten kommer i normalt gjenge etter pandemien? Hva er
de største utfordringene? Hvordan gjør vi det?
2: Hvordan kan vi utvikle sammarbeidet mellom idrettsråde/idretten og det offentlige i Verdal
- Idrettsrådet orienterte om flere positive tiltak rundt omkring i klubbene for og få i gang
aktivitetn igjen. Orienterte også om idrettsråde som en gode folkehelseaktør med
Kjentmannsmerkene og Ti på Topp og godt sammarbeid med politisk og adm i kommunen.
- Ordføreren, leder utvalg Mennesker og Livskvalitet og Kommunediretøren frammhevde den
gode jobben som idrettsråde gjør med blant annet og være på saker som angår idretten.
Tok også opp forskjellige utfordringer som er viktig for kommunen med idrettens aktiviteter
for folkehelsen, bolyst osv.
- Ellers en god diskusjon rundt diverse idrettsaker og ser fram til fortsatt godt sammarbeid.
KL 18.00 – 19.15:
SAK 26 – 31 2021/2022
SAK 26 21/22 Godkjenning av saklista:
Vedtak:
Framlagt sakliste godkjenne
SAK 27 21/22 Godkjenning møtereferat av 18.10.2021:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
- Protokoll fra møte 18.10.21 godkjennes med tilføyelse til sak 23 21/23 orientering v/Frode
Strand, Verdal kommune
- Verdal kommune ber om en uttalelse fra idrettsrådet og medlemsklubbene angående
søknad om salg av stadion navnet på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen. Vi ber spesielt om
en tilbakemelding fra klubbene som benytter anlegget til trening og kamp
Vedtak:
Protokoll fra møte 30.8.21 godkjennes med tilføyelse til sak 23 21/23.
SAK 28 21/22 Referatsaker:
- Verdal idrettsråd: Oversendt til Levanger og Verdal kommune 20.10.21, støtte til
Tennishall på Levanger som et interkommunalt idrettsanlegg også for Verdal.
- Verdal idrettsråd: Oversendt til Verdal kommune 22.10.21, uttalelse fra idrettsrådet på
søknad fra Verdal IL om navnebytte på Sentralidrettsanlegget.

-

Verdal kommune: Mail mottatt 27.10.21, kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 Verdal
kommune vedtatt i Kommunestyre sak 106/2021
NIF: Mail av 29.10.21, foreldrewebinar: Støtt idrettsungdom rundt vekst, kosthold og
bekymringer
NIF: Mail av 29.10.21, utredning av Idrettstingets sammensetning, Alle landets idrettsråd
inviteres til å besvare en digital survey. – besvarelse er innsendt.
Verdal kommune: Mail av 7.11.21, to store ting som skal foregå hos - brukerseminar med
idemyldring, handler om sentrumsutvikling og levende bibliotek.
NIF: Mail av 15.11.21, idrett og bærekraft - samarbeid mellom trønderidretten og NIH
TrIK: Mail av 17.11.21, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag november 2021
Forslag til vedtak.
Referatsakene godkjennes.
Vedtak:
Referatsakene godkjennes.

Sak 29 21/22 Vedtakssaker
➢ Økonomi
Saksopplysning.
- Gjennomgang av økonomist oversikt per 21.11.21 mot budsjett for 2021 med prognose
ut året. Ligger i rute mot budsjettet, men er et par usikre inntektsposter, samt et par
utgiftsposter som eventuelt kan påvirke årsregnskapet noe i negativ retning.
Forslag til vedtak.
Framlagt oversikt taes til orientering
Vedtak:
Framlagt oversikt taes til orientering
➢ Søknad om permisjon:
Saksopplysning.
- Styremedlem Kathrin S. Herjuaune søker om permisjon fra mitt styreverv i idrettsrådet
fra 1.november til 1. februar pga arbeidspraksis i Verdal IL med oppstart 1.november
2021.
Forslag til vedtak:
- Søknaden innvilges ifølge lovnorm der det heter. Personer kan ikke ha arbeidsforhold i
idretten og samtidig ha verv i klubben og overordnede organisasjoner.
- Varamedlem Roy Aasheim rukker opp som fast Styremedlem fra 1.november til 1
februar
Forslag til vedtak.
Styremedlem Katrin S. Herjuaune innvilges permisjon fra 1. november 2021 til 1. februar
2022
Vedtak:
Styremedlem Katrin S. Herjuaune innvilges permisjon fra 1. november 2021 til 1. februar
2022
➢ Oppnevninger:
Saksopplysning.
- Da styremedlem Katrin S. Herjuaune innvilges permisjon og hun var idrettsrådets
repsentant til Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget og utleiegruppa for idrettshaller
må ny repsentant fra idrettsrådet oppnevnes
- Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget, leder Paul Elvebø
- Utleiegruppa for idrettshaller, leder Paul Elvebø
Forslag til vedtak.
- Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget, leder Paul Elvebø
- Utleiegruppa for idrettshaller, leder Paul Elvebø
Vedtak:
Forslag til vedtak godkjent

➢ Utkast til Kommunebudsjett 2022 – 2025
Saksopplysing:
- Kommunedirektøren framla forslag til kommunebudsjett 2022 – 2025 på møte i
Formanskapet 4.11, der det framkommer bortfall av kr 400 000 som har godt til drift av
privateide idrettsanlegg, 16 medlemsklubber har mottat denne støtten.
Reduksjon av driftstilskuddet til Sentralidrettsanlegget og forslag til økning av utleiesatser i
haller, svømmehallen og Sentralidrettsanlegget.
- Styre avholt arbeidsmøte 7.11.1, der Paul Elvebø, Petter Alstad og Ann Sissel Vehus
deltok og utformet et skriv som ble oversendt politiske partier 8.11.21 med bekymring rund
bortfall av midler samt økning av leiepriser for idretten.
- Oppjustert forslag til kommunebudsjett ble framlagt siste uke som viser at de 400 000 til
drift av privateide idrettsanlegg vidreføres samt at reduksjonen til Sentralidrettsanlegget
også vidreføres som tidligere, mens økning av utleiesatene ligger fortsatt inne.
- Politisk behandling starter i utvalgene med sluttbehandling i kommunestyre 13.
desember.
Forslag til vedtak.
Idrettsrådet oversender oppdatert innspill til politiske partier
Vedtak:
Idrettsrådet oversender oppdatert innspill til politiske partier
➢ Medlemsmøte 25.11.2021:
Saksopplysing:
Idrettsrådet avviklet i sammarbeid med Verdal kommune og Trøndelag Idrettskrets
medlemsmøte på Stiklestad Nasjonale Kulrtursenter 6. september med fokus på
frafallsproblematikken og medlemsøkning. «Re-start av Verdalidretten» med god
deltakelse. Gruppearbeidet oppsatt og utsendt til berørte parter.
Oppfølgingsmøte planlagt avvikles 25.11.21 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, invitasjon
utsendt.
Forslag til vedtak:
Lite påmelding per 22.11. Styre tar en avgjørelse om eventuell utsettelse når
påmeldingsfristen utgår.
Vedtak:
Styre tar avgjørelse om utsettelse 23.11.21
➢ Søknad fra Verdal IL
- Etter forespørsel fra kommunen om Idrettsrådets uttalelse på søknaden fra Verdal IL
avviklet Styre et Teamsmøte 21.10.21, der Paul Elvebø, Petter Alstad, Katrin Herjuaune og
Oddfrid Holmli deltok.
Verdal IL v/daglig leder deltok i starten av møte for og redegjøre for søknaden til kommunen
om mulighet for navnebytte på Sentralidrettsanlegget opp mot sponsor.
- Idrettsrådet oversendt til Verdal kommune 22.10.21, uttalelse fra idrettsrådet på søknaden
fra Verdal IL
-

-

Møte avviklet 10.11.21 mellom Kommunedirektør Geir Olav Jensen Kultursjef Ingvild Aasen,
Rådgiver Frode Strand, Trøndelag idrettskrets Ivan Leraand, og Vedal idrettsråd ved Paul
Elvebø,
Møte var for og avklarte rundt Verdal IL sin søknad og kom fram til følgende konklusjon.
Idrettsrådet sender ut spørreskjema til medlemsklubbene med spørsmål om de har noen
innvendinger til søknaden fra Verdal IL med svarfrist 21.11.21. Innkomne svar oversendes
kommunen. Kommunen innkaller så til møte med Verdal IL og idrettsrådet.
Av idrettsrådets 29 medlemsklubber besvarte 7 klubber spørreundersøkelsen
Forslag til vedtak
Idrettsrådet opprettholder uttalelsen fra 22.10.21 som oversendes kommunen i lag med
resultatet av spørreundersøkelsen

Vedtak:
Idrettsrådet opprettholder uttalelsen fra 22.10.21 som oversendes kommunen i lag med
resultatet av spørreundersøkelsen
Sak 30 21/22 Orienteringer.
Verdal Kommunen v/Frode
- Arbeidet med revidering av Temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet går sin gang, nytt
fellesmøte med idrettsrådene i Levanger og Verdal blir den 2.12.21
- Er i innspurten med spillemiddelsøknadene, innkaller idrettsrådet til prioriteringsmøte
13.desember på Tindved.
Paul:
- Nettmøte med Trøndelag idrettskrets, NIH og ERG 28.10.21 med agenda:
BÆREKRAFT I IDRETTEN
Hva er bærekraft, og hvordan skal idretten tilnærme seg tematikken? Vil det være aktuelt
med en bærekrafts prosess i ditt eget organisasjonsledd? Hvordan skal den eventuelt
foregå? Hvordan står det til med din egen kompetanse? Vil du lære mer?
Trøndelag idrettskrets er i ferd med å inngå en avtale med Norges idrettshøyskole ved
professor Dag Vidar Hanstad – hvor det vil bli tilbudt studietilbud for en «egen
Trøndelagsklasse». Studiet vil være nettbasert.

-

ERG (European Region of Gastronomy )
Trøndelag er Europeisk matregion i 2022, men hva i all verden har det med idretten å
gjøre? Guri Knotten vil forklare deg/dere dette.
Offisiell åpning av Premisskapet i Vuku 29.10.21

Petter:
- Basketball. Vinne IL og Verdal IL jobber godt, møte med trenere avviklet 19.10.21 – Kikk off
blir i Vinnehallen 28. november og i Ørahallen 12, desember
- Tråkkemaskiner i Verdal, møte avviklet 20.10.21 og 26.10.21, jobbes nå med og forbedre
prosjektbeskrivelsen før oversending til kommunen.
- Repsentert idrettsrådet under TrIK, hederskveld i Trondheim 5.11.21
Ann Sissel:
- Repsentert Idrettsrådet på Leksdal IL sitt 100 årsjubileum lørdag 13.11.21, utdelte blomster,
idrettsrådets bordvimpel og kr 1000 i jubileumsgave.
- Møte i komiteen avviklet 4.11.21 og neste møte blir 30.11.21
Kjentmannsmerket
- Avlesing av besøk på Kjentmannsmerkene siste året er utført med gode tall
- Samling av fadderne på Kulturhuset 25.10.21 gjennomført
- Jobber med noe klopplegging til Kjentmannsmerket, Gamma
Ti på Topp
- Samling av toppvertene på Holmen 21.10.21 gjennomført
- Premieutdelingen ved Rådhuset gjennomført 21. november med godt besøk.
- Fotokonkurransen gjennomført om årets toppbilde, årets turbilde osv.
- Ti på Topp-kalenderen laget i et opplag på 100 stk som er lagt ut for salg.
- Arbeider videre med neste års poster.
Oddfrid:
- Oppfølging av tildelte Utstyrs og aktivitetsmidlene – fått tilbakemelding om bruken fra en del
klubber som melder om at pengene er brukt til aktivitetstiltak jamfør søknad.
Purrer på de som ikke har svart.
Forslag til vedtak.
Styre tar framlagte orienteringer til etterretning
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Sak 31 21/22 Trøndelag idrettskrets – Idrettslagene
TrIK:
- Møte i Idrettsoneråd innherred avviklet på Steinkjer 27.10.21
Paul møtte for Idrettsråde. Se notat og presentasjoner møte
Idrettslagene:
Helgådal IL:
- Avviklet ekstraordinært Årsmøte 20.10.21, opprettelse av fotballgruppe. Idrettsrådet mottatt
referat fra ekstraordinært Årsmøte samt kopi av klubbens søknad 22.10.21 til Trøndelag
idrettskrets om opptak i Fotballforbundet/Fotballkretsen.
Verdal Friidrettsklubb:
- Verdal kommune innkalte til møte om rekruteringsanlegg for Friidrett 25.10.21. idrettsrådet
deltok også – nytt møte avvikles 23.11.21
Verdal IL:
- Avviklet KICKOFF for E-sport på Verdal videregående 18.11.21 med god deltakelse.
- Klubben fått leid egnet lokale til E-sport.
Ness IL:
- Henvendelse 17.11.21, til Verdal kommune med kopi til idrettsrådet om eventuelt kjøp av
bygg ved gamle Ness Oppvekstsenter
Verdal Sportsdykkerklubb:
- Informerer idrettsrådet om at de jobber med ny versjon for opplæringstilbud med
ferdighetsprøver for de minste medlemmene i klubben
Innherred isidrettslag:
- Avviklet Årsmøte 22.11.21

Neste Styremøte mandag 7 februar 2022

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

