
 

 

 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE – VERDAL IDRETTSRÅD 

 
 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Dag/Dato: Mandag 4. april 2022 – kl 19.00 – 21.30 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Ann Sissel Vehus 
Oddfrid Holmli 
Frode Strand, Verdal kommune 
 

Forfall: 
Petter Alstad  
Roy Aasheim  
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 39  – 45  2021/2022 
 
SAKLISTE: 
SAK 39  21/22 Godkjenning av sakliste. 
      Vedtak. 
      Framlagt sakliste godkjent 
 
SAK 40  21/22 Godkjenning protokoll av 7.2.2022: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
- Protokoll fra møte 7.2.22 godkjennes  

Vedtak: 
Protokoll fra møte 7.2.22 godkjennes  

 
SAK 41  21/22 Referatsaker. 
- TrIK: Mail av 8.2.22, Nyhetsbrev til idretten i Trøndelag februar 2022 
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 23.2.22 
- NIF: Mail av 7.3.22, idretten trenger flere kvinner i trener- og lederposisjoner 
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 9.3.22 
- NIF: Mail av 10.3.22, ønsker du å vite mer om nytt digitalt varslingssystem og NIFs                                                                    

påtalenemnd 
- TrIK: Mail av 18.3.22, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag mars 2022 
- Gode Idrettsanlegg: Mail av 24.3.22, nyhetsbrev fra Gode idrettsanlegg der Vinne 

aktivitetspark er beskrevet med tekst og bilder. 
- NIF: Mail av 24.3.22, slik kan ditt idrettslag gi et aktivitetstilbud til ukrainske flyktninger 
- TrIK: Mail av 29.3.22, idrettskretsting 2022 og ungdomsidrett i Trøndelag 
 

Forslag til vedtak: 
- Referatsakene taes til etteretning 

Vedtak: 
Referatsakene taes til etteretning 

 
 
 
 
 



 

 

Sak 42  21/22    Vedtakssaker. 
➢      Årsmøte 2022. 

Saksopplysning. 
- Årsmøte i idrettsrådet avvikles mandag 13. juni 2022. 
- Vinne IL forespørres om og være vertskap – møteleder og referent  forespørres  
- Justert organisasjonsplan, saker fra styre, og budsjett for 2022 ble gjennomgått.  
- Invitasjon til Årsmøte utsendes 1. månede før årsmøte 
- På styremøte 30.mai, behandles årsberetning, utsending av saksdokumentene innen frist. 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmøte avvikles 13. juni 2022 
Vedtak: 
Årsmøte avvikles 13. juni 2022 

 
➢      Medlemsmøte 28.3.22. 

Saksopplysing: 
- Medlemsmøte ble avviklet 28.3.22 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter med 15 stk tilstede. 

Innlegg ved følgende. Trøndelag Idrettskrets v/Jonas Austmo Kolstak om foskjellige emner,  
Vinne IL v/Anne Segtnan om sammarbeid mellom Vinne Il og Verdal IL, Verdal kommune 
v/Frode Strand om revidering av Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet 
Idrettens saker til kommunebudsjettet 2023 o investeringsbudsjett 2023 – 2026 ble også 
behandlet Se referat 
 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 

 
➢ Kommunale anleggsmidler 2022. 

Saksopplysing: 
- Idrettsrådet sendte ut høring til berørte klubben 26.1. 22 om oppdatering av 

anleggselementene stemmer, med tilbakemelding innen 1.3.22 om noe skal ut eller nytt inn 
- Det kom inn svar fra nesten alle berørte klubber. Besvarelsen er satt opp og oversendt 

Kulturkontoret for gjennomgang i lag med Idrettsrådet før årlig tildeling blir gjort i gjennom 
Idrettsrådet innen 1. juni.2022 

- Møte avviklet med Kulturkontoret 22.3.22 der gjennomgang av årets tildelig ble foretatt. 
Nytt anleggselement inn er til en ny utendørs ridebane til Verdal og omegn Rideklubb som nå 
er ferdig – satt til 7 poeng, ellers ingen justeringer. 

- Idrettsrådet oversender revidert oppsett til kommunen og ber om overføring av kr 400 000 som 
Idrettsrådet utbetaler til berørte klubber innen 1. juni 2022. 

- Kr 400 000 mottatt fra kommunen og overført berørte klubber 3.4.22 
 

Forslag til vedtak: 
Kommunale anleggsmidler overført 3.4.22 
Vedtak: 
Kommunale anleggsmidler overført 3.4.22 
 

➢ Arbeidsgruppe for utredning av redusert hall og baneleie. 
     Saksopplysning: 
- Kommunen melder at oppstart i arbeidsgruppa blir etter 1. mai. Fra Verdal kommune er det 

Bård Kotheim og Frode Strand som stiller i arbeidsgruppa. Idrettsrådet må melde inn hvem 
som stiller fra idrettsrådet/idretten. 
 

Kommunestyrets vedtak PS 81/2021:  
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.  

 

Forslag til vedtak: 
Fra idrettsrådet deltar leder Paul Elvebø 
Repsentant/tanter fra berørte klubber avklares etter påske. 
Vedtak: 
Fra idrettsrådet deltar leder Paul Elvebø 
Repsentant/tanter fra berørte klubber avklares etter påske. 
 

➢ Tråkkemaskiner i Verdal. 
      Saksopplysing: 

Flere møter i arbeidsgruppa er avviklet, siste den 7.3.22 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
der Stiklestad IL, Leksdal IL, Helgådal IL, Verdal O – Klubb, NMK Verdal/Levanger, Idrettsrådet 
og kommunen deltok med følgende agenda: 

- Politisk bestilling - Mulige finansieringsmodeller – Utskiftinsbehov - Presentasjonsdokumentet 
 

- Arbeidsmøte avviklet 21.3.22, der Paul Elvebø, Petter Alstad og Beate Hågensen deltok – 
gjennomgang/justeringer på dokument/er etter innspill fra møte 7.3.22. 

- Nytt fellesmøte onsdag 6.4.22 med mål om og komme fram til et samstemt forslag for 
oversending til adm i kommunen for videre saksutredning til politisk behandling. 
 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
 

➢ Rekruteringsanlegg for Friidrett. 
Saksopplysing: 

- Møte 10.2.22 avviklet i arbeidsgruppa der kommunen, friidrettsklubben og Idrettsrådt deltar (se 
referat) 

- Framdrift. Utredning av flere alternative løsninger ved Ørmelen skole – skisseprrosjekt 
alternativer utredes og legges ut på høring og så til politisk behandling. 

- Neste møte 5.4.22 
 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
 

➢ Stiklestad skole med og uten idrettsanlegg. 
- Sweco og Verdal kommune avviklet møte med Stiklestad IL 22.3.22 Idrettsråde deltok på 

Teams.  
- Gjennomgang av idrettslagets ønske om en 11èr kunstgressbane og mulig samarbeid om en 

driftsavtale for fotballbanen mellom Verdal kommune og Stiklestad IL ifm ny skole på 
Stiklestad. 

- Stiklestad IL ønsker også festet tomt til et lager/servicebygg på ca 70 kvadratmeter, klubben 
søker om spillemidler og står for bygginga. 
 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 

 
➢ Verdal IL – Sentralidrettsanlegget 

Saksopplysing: 
- Verdal IL sendte søknad til kommunen 22.9.21 om tillatelse til og (selge) endre navnet på 

Sentralidrettsanlegget 



 

 

- Kommune mottok høringssvarene fra idrettsrådet den 22.10.21,  
- Kommunen ønsket videre en uttalelse også fra medlemsklubbene på søknaden. Elektronisk 

spørreskjema ble sendt ut 15.11.21 med svarfrist 21.11.21 - 7 av 29 medlemsklubber svarte. 
- Idrettsrådet behandlet innkomne svar på Styremøte 22.11.21 og oppretthold innsendt 

høringssvar av  22.10.21 
 

- Møter avviklet mellom Verdal IL, Verdal IR og Verdal kommune 9.12.21, 31.1.22 og 11.2.22. 
 

Kommunestyre gjorde følgende vedtak 28.2.22 
- Verdal kommunestyre gir Verdal IL tillatelse til å kommersielt selge stadion-navnet til 

Sentralidrettsanlegget på Ørmelen som gjeldende i fem år fra 1. april 2022.  
 

Forutsetninger:  
- Verdal IL og Verdal kommune er enige om at aktuell sponsorbedrift må godkjennes 

administrativt av Verdal kommune før et salg gjennomføres.  
- 80 % av salgssummen skal gå til Verdal IL og 20 % av salgssum skal gå til Verdal kommune 

for videre tildeling.  
- Verdal IL sin andel skal benyttes til tilbudet for barn og unge. Det skal utarbeides en årlig 

rapportering på bruk av midlene, som sendes inn til kommunen uoppfordret.  
- Verdal kommunes andel skal gå som forholdsmessig tilskudd til de andre leietakere på 

anlegget, med samme betingelser om at beløp skal gå til styrking av tilbud til barn og unge. 
- Alle skal etter salget bruke det nye stadion-navnet.  
- Profilering av arenaen: Verdal IL kan etter salg omprofilere arenaen med følgende: Male 

klubbhuset utvendig, male gjerder og profilering av de to klokketårnene. Tilbakeføring til 
nøytrale farger ved sponsoravtales utløp. Kostnader med profilering og tilbakeføring dekkes av 
Verdal IL.  

- Alle leietakere kan gjøre mindre omprofilering av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen slik som 
med bannere, beachflagg og lignende når de har sine arrangementer.  

- Verdal IL skal legge til rette for evaluering av ordningen. Dette innarbeides som vilkår i avtalen 
 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing og Kommunestyrets vedtak taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing og Kommunestyreta vedtaket taes til etteretning 
 

➢ Styringsgruppa fpr Sentralidrettsanlegget 
      Saksopplysing: 
- Verdal IL ønsker og bli med i Styreingsgruppa for Sentralidrettsanlegget som anleggets største   

leietaker 
- Idrettsrådet rettet en henvendelse til Kommunediretøren 25.1.22.som melder 4.2.22, at det blir 

legt fram en politisk sak på dette i mars.  
 

Utvalg Mennesker og Livskvalitet gjorde følgende vedtak 16.3.22 
 VEDTAK:  

1. Styringsgruppas sammensetning skal inneholde 2 representanter fra administrasjonen 
Verdal kommune, 2 representanter fra ansvarlig drifter Vekstorget AS, 1 representant fra 
Verdal idrettsråd og en representant fra Verdal idrettslag.  
2. Idrettsrådet skal fungere som et samlet talerør for idretten inn mot kommunen, og melder 
inn saker etter behov til styringsgruppa.  
3. Styringsgruppa gjennomfører samarbeidsmøter med idrettsrådet og de aktuelle 
idrettslagene etter innmeldte behov. Det må på forhånd meldes inn saker til møtene.  
 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing og utvalgets vedtak  taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing og utvalgets vedtak  taes til etteretning 

 

➢ Høringer. 
Saksopplysning. 
Idrettsrådet har mottatt følgende høringer. 



 

 

- Verdal kommune, «Detaljregulering Ørin sør-II» på høring med svarfrist 7.5.22. 
Planområdet ligger på Ørin, ca. 2,5 km vest for Verdal sentrum. Det ligger sør for Verdal 
industripark, og grenser inntil denne på sørsiden. Planområdet utgjør mesteparten av 
Fættaskogen som fram til nå har vært en skogbevokst buffersone mellom industriområdet og 

landbruks- og boligområder sør for industriparken.  
 

Forslag til vedtak: 
Idrettsrådet avgir ikke høringsutalelse da området ikke berører idrettens interesse 

Vedtak: 
Idrettsrådet avgir ikke høringsutalelse da området ikke berører idrettens interesse 

 
➢ Arbeidsmøte i Styre 8.3.22 

Saksopplysning. 
Styre avviklet arbeidsmøte 8.3.22 på messing med følgende til stede. Paul Elvebø, Petter 
Alstad og Oddfrid Holmli med følgende agenda. 

-     Godkjenne invitasjonen til medlemsmøte 28.3.22. 
-     Idrettens innspill til kommunebudsjettet 2023 og investeringsbudsjett 2023 – 2026 
-     LAM midlene, retningslinjer til kommende Årsmøte 
-     Sak som kommer, redusert leiesatser i kommunale idrettsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsmøte taes til etterretning 

Vedtak: 
Arbeidsmøte taes til etterretning 

 
➢ Kommunebudsjett 2023  - Investeringsbudsjett 2023 – 2026 

Saksopplysing: 
- Medlemsmøte 28.3.22 vedtok idrettens ønsker til kommunebudsjettet 2023 og 

investeringsbudsjett 2023 - 2026  
- Idrettsrådet framlegger idrettens ønsker for utvalg Mennesker og Livskvalitet 20. april. 
- Dokumentet oversendes så adm i kommunen etter utvalgsmøte i løpet av april månede 

 

Forslag til vedtak: 
Oversendes kommunen i løpet av april månede 

Vedtak: 
Oversendes kommunen i løpet av april månede 

 
➢ Idrettskretsting 23. april 2022 

      Saksopplysing: 
- Trøndelag Idrettskrets avvikler Idrettskretsting 22 og 23. april på Stjørdal.  
- Verdal Idrettsråd har 2 delegater og stiller med: Styreleder Paul Elvebø og Beate Hågensen, 

Leksdal IL på lørdag 23. april 
- Styre gjennomgikk ting dokumentene og ga ingen føringer til idrettsrådets delegater. 

 

Forslag til vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 
Vedtak: 
Saksopplysing taes til etteretning 

 
Sak 43  21/22 Orienteringer. 
Verdal Kommunen v/Frode 
- Revidering av Temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet, er under utarbeiding og legges ut på 

høring når den er ferdig. 
- Orienterte om møte/r med Fylkeskommunen angående Fylkeskommunens plan om ny 

idrettshall ved Verdal Vidregående og framdrift på dette. 
 

Paul: 
- Deltok på temakveld arrangert av Idrettskretsen 15.2.22 på Teams om gjennomføring av 

årsmøte i idrettslag. Helgådal IL deltok også med 6 stk. 



 

 

- Møte med teknisk avdeling 14.2.22 om når saken om revidert utleiereglemang for kommunale 
idrettshaller kommer til politisk behandling 

- Svart på nettbasert spørreundersøkelse fra Institutt for Samfunnsforskning den 18.2.22 - 
Undersøkelse om konsekvenser av koronapandemien for lag og foreninger 

- Møte med politisk ledelse 21.2.22, om diverse idrettsaker. 
- Oversendt til Kulturkontoret etter henvendels oversikt over aktivitetstall for 2020 
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 28.2.22 – (se referat) 
- Møte med Kultur angående sak i avisa om planlegt fotballhall med kunstgress ved Verdal 

vidregående 
- Basketball i Verdal. Etter Kick-off i Vinnehallen før jul arrangert av Vinne IL innkalte Verdal IL til 

planleggingsmøte på Teams 16.2.22 og 2.3.22 angående planlegging av kick-off i Ørahallen 
6.mars! 

 

Ann Sissel: 
- Møte i komiteen avviklet 23.2.22 og 9.3.22  
Kjentmannsmerket 
- Innkjøp av planker til klopplegging til Gamma og Marsteinsvola er gjort – Kloppene er klargjort 

og utkjørt 
- Søknader sendt firmaer/hytteforeninger om støtte og noe kommet inn 
- Holder på og ordne siste grunneieravtaler som mangler 
- T-skjortene er levert også påfyll av tallerkner – bestiller tallerkner til 16 – 17 årspremie og 

videre til 18, 19 og 20 års premie. 
- Arkivert utstrevne registreringsbøker på kommunens arkivlager. 
 

Ti på Topp 
- Kommet inn Idrettsrådets andel av overskuddet fra 2021 
- Hefte trykkes etter påske 500 stk 
- Neste møte i komiteen 20. april og møte med toppvertene etterpå 
- Åpning av årets Ti på Topp blir 8. mai. 
 

Oddfrid: 
- Avklare status på tildelte utsturs og aktivitetsmidlene 2021fra klubber som ikke har meldt inn 

hva de er brukt på. 
 

Forslag til vedtak: 
      Styre tar framlagte orienteringer til etterretning  
      Vedtak: 
      Styre tar framlagte orienteringer til etterretning 
 
Sak 44  21/22 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene 
TrIK: 
Paraidrett:  
- TrIK og Levanger kommune avviklet møte på Teams 7.3.22, der også Verdal kommune, Verdal 

idrettsråd og Levanger idrettsråd deltok. 
- Agendaen var planleggingsmøte om at paraidrettssenteret i Trøndelag kommer til Levanger 

5.mai. Da blir det GRATIS kurs/opplæring/utprøving på dagtid for aktuelle ansatte i 
kommunene Levanger og Verdal, og opplegg for frivillige lag og organisasjoner på 
ettermiddagen og seminar på kveldstid for Levanger og Verdal 

 

Statusmøte:  
- Statusmøte Idrettsoneråd Innherred avviklet på Teams 8.3.22, med følgende agenda. Paul 

deltok fra idrettsrådet  

1. Rundt bordet 

2. Siste fra idrettskretsen- Sonemodellen- Workshop ungdomsidrett- GNIST 
- Digitalt system for varsling og behandling av ulike varsler- Klubbens styrearbeid i praksis 
– kurs på Røra 2. mai- Barneidrettstrenerkurs (tidl. Aktivitetslederkurs barneidrett) 

3. Innkomne saker - LAM 
 

 



 

 

Hvilken rolle kan idretten ha ifb. med flyktningkrisen i Ukraina: 
- Idrettskretsen inviterte til møte på Teams 21.3.22 og 31.3.22. Paul deltok fra Idrettsrådet. 
- Status- og dialogmøte ifb. situasjonen i Ukraina - idrettens rolle Hva kan vi forvente -  

inregering/idrettstilbud til flykningene som kommer til kommunene, hva er det ønskelig at 
idretten bidrar med i samspill med klubbene, hvem gjør i så fall hva og når.  

- 31.3.22 Kort info-møte om flyktningsituasjonen og hva vi i idretten kan hjelpe til med. 
Leder i Orkland IR vil dele fra stormøte i Orkland i helga. De er allerede i gang. 

 

Idrettslagene: 
Stiklestad IL: 
- Etter henvendelse fra Stiklestad IL inviterte kommunen Stiklestad IL og Idrettsrådet til møte 

23.2.22 angående at Tråkkemaskinen til klubben er havarert og klubben står uten maskin. 
- Løysing ut vinteren er et samarbeid med Verdal O-klubb om bruk av maskinen på Volhaugen i 

Blommen ved behov. Klubben sonderer videre på mulige løsninger. 
- Avviklet årsmøte 29.3.22, Idrettsrådet deltok v/Paul -  Ole Kristian Falstad gjenvalgt som leder. 
 

Verdal Friidrettsklubb. 
- Avviklet årsmøte 9.2.22, Idrettsrådet deltok v/Paul - Espen Valseth gjenvalgt som leder. 
 

Verdal Sportsskytterlag: 
- Idrettsrådet invitert til offisiell åpning an ny skytebaner i Vinne skole 28.2.22 – Idrettsrådet ble 

forhindret til og delta. Gratulerer klubben med et nytt annlegg. 
 

Verdal IL: 
- BASKET I VERDAL Verdal IL inviterte til kick-off i Basketball 6.3.22 i Ørahallen. Med ca 50 

oppmøtte ivrige ungdommer, gode trenere tok i mot dem så en positiv kick-off. 
- Basketball er et sammarbeid mellom Vinne IL og Verdal IL og klubbene ser nå på ledige timer i 

hallene for og komme i gang med aktivitet/trening med mål om og få opp et 
Basketballmiljø/aktivitet i Verdal. 

Avviklet årsmøte 31.3.22, Idrettsrådet deltok v/Paul. - Christoffer Karlsen gjenvalgt som leder. 
 

Vuku IL: 
- Vuku IL innkalte til dialogmøte med kommunen v/ adm/Ordfører og Idrettsrådet 8.3.22, 

angående sak i avisa om planlagt 7 er idrettshall med kunstgress ved Verdal vidregående og 
eventuelle konsekvenser for Vukuhallen 

- Avviklet årsmøte 30.3.22, Idrettsrådet deltok v/Paul. -  Snorre Hjelde gjenvalgt som leder. 
 

Vinne IL: 
- Avviklet årsmøte 16.3.22, Idrettsrådet deltok v/Petter. -  Anne Segtnan gjenvalgt som leder. 
 

Ness IL: 
- Avviklet årsmøte 23.3.22, Klubben melder seg ut av Fotballforbundet og Turnforbundet. Melder 

seg inn i Friidrettsforbundet og E- Sportsforbundet. 
Idrettsrådet deltok v/Paul på Teams. - Stina Melby gjenvalgt som leder. 
 

Helgådal IL: 
- Avviklet årsmøte 29.3.22, Idrettsrådet deltok v/Oddfrid. - Ingrid Marie Elnes Sellæg gjenvalgt 

som leder. 
 

Innherred Isidrettslag: 
- Avviklet årsmøte 30.3.22, Idrettsrådet deltok v/Ann Sissel. - Robert Øfsti gjenvalgt som leder. 
 

Leksdal IL: 
- Idrettsrådet bistått klubben med revidering av lovnorm osv til Årsmøte 
 

Stiklestad Golfklubb: 

- Golfklubben melder inn at de har opprettet en generalplan-gruppe som jobber med planer for 
framtidig utvikling av anlegget. Mulige planer er utbygging av klubbhuset. Førstepri vil være 
påbygg for å kunne ha golfsimulatorene stående oppe hele året, nytt møterom, og kanskje i 
løpet av sommeren en ny resepsjon og butikk der de har stuen i dag. 

 



 

 

Forslag til vedtak: 
      Sak 44 tas til etteretning  
      Vedtak: 
      Sak 44 tas til etteretning  

 
Sak 45  21/22  Møter frammover 
- Møte angående rekruteringsanlegg for Friidrett 5. april 
- Møte angående Tråkkemaskiner 6. april 
- Idrettsrådet invitert til møte i Mennesker og Livskvalitet 20. april 
- Møte i Kjentmannsmerke/Ti på Topp komiteen 20. april 
- Idrettskretsting 23. april – Paul og Beate 
- Møte i Idrettsoneråd innherred 3. mai 
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 5. mai 
- Ti på Topp åpning 8. mai 
- Styremøte 30. mai 
- Årsmøte 13. Juni 

 
 
 
 
 
 
Neste styremøte mandag 30 mai 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Elvebø      Petter Alstad 
Leder       Nestleder 


