
 

 

 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE – VERDAL IDRETTSRÅD 

 
 
Møtested: Digitalt møte på Messenger 
Dag/Dato: Mandag 7. februar 2022 – kl 19.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad  
Ann Sissel Vehus 
Roy Aasheim  
 

Forfall: 
Oddfrid Holmli 
Frode Strand, Verdal kommune 
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 
SAK 32  – 38  2021/2022 
 
SAKLISTE: 
SAK 32  21/22 Godkjenning av sakliste: 
      Vedtak. 
      Framlagt sakliste godkjent 
 
SAK 33  21/22 Godkjenning protokoll av 22.11.2021: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
- Protokoll fra møte 22.11.21 godkjennes  

Vedtak: 
Protokoll fra møte 22.11.21 godkjennes  

 
SAK 34  21/22 Referatsaker: 
- NIF: Mail av 25.11.21, invitasjon til nettverkssamling for unge idrettsledere i 

Trondheim 7-9.januar 2022. Videresendt til klubbene 
- Verdal kommune: Mail av 25.11.21, forebygging av bedragerie. Videresendt til 

Klubbene 
- Midt-Norge Bedriftsidrettskrets: Mail av 26.11.21, ski på Topp Verdal, endrer 

navn til Ti på Topp Vinter - påmeldinga er åpen! 
- Statskog SF: Mail av 3.12.21, Statskogs bekreftelse på samtykke til klopplegging til 

Kjentmannsmerket, Gamma stiavtale 5038/234/1/9023 
- TrIK: Mail av 6.12.21, infobrev nr 8 til idrettsråd og soner 2021 
- NIF: Mail av 8.12.21, koronatiltak og nye tilskuddsordninger 
- NIF: Mail av 14.12.21, nye inngripende tiltak for idretten grunnet Covid. 
- TrIK: Mail av 21.12.21, nyhetsbrev med julehilsen til idretten i Trøndelag desember 

2021 
- TrIK: Mail av 7.1.22, infobrev nr 1 til IR og soner 2022 
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: referat fra komiteemøte 30.11.21 
- NIF: Mail av 18.1.22, idrettslag får endelig strømstøtte! 
- TrIK: Mail av 24.1.22, X-TRA nyhetsbrev til IR og SONER 2022 
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: referat fra komiteemøte 19.1.22 
- TrIK: Mail av 3.2.22, infobrev nr 2 til IR og SONER 2022 
 

 



 

 

Forslag til vedtak: 
- Referatsakene taes til etteretning 

Vedtak: 
Referatsakene taes til etteretning 

 
Sak 35  21/22    Vedtakssaker: 
➢ Prioritering av spillemiddelsøknader 2022 

Saksopplysning. 
- Frode Strand, Verdal kommune innkalte idrettsrådet til prioriteringsmøte 13.12.21 og 

gjennomgikk oppsettet over gjentatte og innkomne søknader for 2022. 
- For det meste gjentatte søknader med noen nye på ordinære og på nærmiljøanlegg. 
- Prioritering framlegges i utvalg Mennesker og Livskvalitet 19.1.22 før oversending til 

Fylkeskommunen. 
 

Forslag til vedtak: 
- Idrettsrådet slutter seg til framlagt forslag til prioritering. 

Vedtak: 
Idrettsrådet slutter seg til framlagt forslag til prioritering 
 

➢       Søknad om utvidet permisjon: 
Saksopplysning. 

- Styremedlem Kathrin S. Herjuaune søkte om permisjon fra sitt styreverv i idrettsrådet fra 
1.november til 1. februar pga arbeidspraksis i Verdal IL med oppstart 1.november 2021 og ble 
innvilget dette av styret. 

- Kathrin søker videre om permisjon fram til idrettsrådets årsmøte 13.juni da hun sier fra seg 
vervet. 
 

Forslag til vedtak:  
- Søknad om utvidet permison innvilges i følge lovnorm der det heter. Personer kan ikke kan ha 

arbeidsforhold i idretten og samtidig ha verv i klubben og overordnede organisasjoner. 
- Varamedlem Roy Aasheim rykker opp som fast styremedlem fram til årsmøte 13. juni 2022. 

Vedtak: 
Søknad om utvidet permisjon innvilges. Varamedlem Roy Aasheim rykker opp som fast 
Styremedlem fram til årsmøte 13. juni 2022. 

 
➢      Økonomi: 

Saksopplysning. 
- Økonomisk oversikt for 2021. 

Regnskapet for 2021 er ført av Verdal Driftslag, underskrevet og leveres til kontrollutvalget. 
Resultatet for 2021 viser minus kr 3 725 mot et budsjettert minus på kr 17 192. 
 

- Utkast til budsjett for 2022 
Styret gjennomgikk foreløpig utkast til budsjett for 2022 som framlegges til godkjenning på 
årsmøte 13.6.22. 
Flere søknader om støtte til innkjøp av planker til klopplegging er sendt ut.  
Følgende investeringer gjøres i februar/mars. Påfylling av noen størrelser av T-skjorter til 
Kjentmannskomiteen – planker til klopplegging, Gamma og påfylling av noen årsfat. 
Investeringene belastes Kjentmannsmerket. 
 

Forslag til vedtak:  
Økonomisk oversikt for 2021 tas til orientering  
Utkast til budsjett 2022 tas til orientering og investeringene godkjennes 
Vedtak: 
Økonomisk oversikt for 2021 tas til orientering  
Utkast til budsjett 2022 tas til orientering og investeringene godkjennes 

 
➢      Lov for Verdal idrettsrådet 

Saksopplysning. 
- På NIFs Idrettsting 16.11.21 ble det vedtatt endringer/justeringer på lovnormen for idrettsråd. 



 

 

 
Forslag til vedtak: 
Justert lov for Verdal idrettsråd godkjennes og oversendes idrettskretsen for endelig 
godkjenning.  
Vedtak: 
Justert lov for Verdal idrettsråd godkjennes og oversendes idrettskretsen for endelig 
godkjenning.  
 

➢      Årsmøte 2022. 
Saksopplysning. 

- Årsmøte i idrettsrådet avvikles mandag 13. juni 2022. 
- Valgkomiteen satt i arbeid. 
- På styremøte 4.april, gjennomgang av organisasjonsplan, årsberetning, utsending av 

invitasjoner osv. innen frister. Kontrollutvalget innkalles også inn. 
 

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

 
➢      Medlemsmøte: 

Saksopplysing: 
- På grunn av liten påmelding ble planlagt medlemsmøte 25.11.21 utsatt til 2022. 
- Nytt medlemsmøte planlegges mandag 28. mars, invitasjon utarbeides. 

 

Forslag til vedtak:  
Medlemsmøte avvikles mandag 28.3.22 
Vedtak: 
Medlemsmøte avvikles mandag 28.3.22 

 
➢      Verdal IL - Sentralidrettsanlegget 

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

Sentralidrettsanlegget 
- Kommunen 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 opprettholdt innsendt 

høringssvar av  22.10.21 
 

❖      Møte avviklet mellom Verdal IL, Verdal IR og Verdal kommune 9.12.21 og 31.1.22 med 
     konklusjon om at saken utredes og legges fram som politisk sak i februar 22. 
      
     Forslag til vedtak: 
     Saken tas til etteretning  
     Vedtak: 
     Saken tas til etteretning  
 

➢      Høringer. 
Saksopplysning. 
Idrettsrådet har mottatt følgende høringer. 

❖ Trøndelag fylkeskommune, høring av idrettspolitisk erklæring med svarfrist 20.12.21 
Trøndelag fylkeskommune har invitert trøndersk idrett til å gi innspill til Idrettspolitisk erklæring. 
Hensikten er å utarbeide og forankre en erklæring for hele Trøndelag som skal gi en 
overordnet visjon og målsetning for idrett og fysisk aktivitet. 

- Idrettsrådet avgir høringsutalelse som er oversendt fylkeskommunen  7.12.21. 
 

❖ Verdal kommune, varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av Oberst Lemforts ved 37, 
mottatt 17.12.21med høringsfrist 21.1.22 

- Idrettsrådet avgir ikke høringsutalelse da området ikke berører idretten 



 

 

 

❖ Verdal kommune, varsel om detaljregulering/reguleringsplan ny Stiklestad skole, mottatt 
8.12.21 med høringsfrist 22.1.22  

- Idrettsrådet avgir høringsutalelse som er oversendt kommunen 14.1.2022. 
 

- TrIK avgir følgende svar 24.1.22 til Verdal kommune: 
Viser til tilsendt brev datert 08.12.21 vedrørende høring av detaljregulering Stiklestad skole 
samt høringssvar fra Verdal Idrettsråd datert 14.01.22. 
Trøndelag Idrettskrets støtter idrettsrådets innspill og har ingen andre merknader i saken.  

 

❖ Trøndelag idrettskrets, evaluering av sonearbeidet mottatt 21.12.21 med svarfrist 17.1.22 
- Idrettsrådet avgir evalueringsuttalelse som er oversendt idrettskretsen  13.1.22. 

 

❖ Trøndelag idrettskrets, høring på årlig "prioriteringer per geografi og særidrett" for utvikling av 
«anlegg av regional betydning innenfor naturlige aktivitets- og anleggsfellesskap» i Trøndelag 
mottatt 21.12.21 med svarfrist 26.1.22 

- Idrettsrådet avgir høringsuttalelse som er oversendt idrettskretsen  14.1.22. 
 

Forslag til vedtak: 
Høringene tas til etteretning  
Vedtak: 
Høringene tas til etteretning  

 
➢      Arbeidsmøte i styret 6.12.21 

Saksopplysning. 
- Styret avviklet arbeidsmøte 6.12.21 på messenger med følgende til stede: Paul Elvebø, Petter 

Alstad og Oddfrid Holmli med følgende agenda: 

• Revidering av utleiereglement for idrettshaller i kommunen.  
Kommunen innkalte idrettsrådet til møte 23.11.21 for å se på revidering av utleiereglementet 
for idrettshaller. Revidert utkast tilpasset dagens praksis legges fram til politisk behandling utpå 
nyåret 2022. Utkastet fra møte 23.11.21 tatt til etterretning 

• Høring av idrettspolitisk erklæring for Trøndelag med svarfrist 20.12.21 

• Kjøp av planker til Gamma. Kjøp utsettes til februar 2022, da prisen på plankene forventes å gå 
ned, samt at prosjektet innarbeides i budsjettet for 2022. 

• Kommunebudsjettet 2022 – 2022-2025 sluttbehandles 13.12.21 i kommunestyret. 
Idrettsrådet oversender kommentarer angående det som berører idretten til politisk 
behandlinga 13.12.21 

• Leder orientering fra: 
- Fellesmøte 2.12.21 mellom Levanger/Verdal kommune og Levanger/Verdal idrettsråd om 

revidering av kommunedelplan for leik, aktivitet og idrett. 
- Henvendelsen til Verdal videregående om hva som tenkes bygd der som eventuelt vil berøre 

idretten i Verdal. Videregående ønsker et møte med idrettsrådet våren 2022. 
 

➢      Arbeidsmøte i styret 13.1.22 
Saksopplysning. 

- Styret avviklet arbeidsmøte 13.1.22 på mess messenger med følgende til stede: Paul Elvebø, 
Petter Alstad, Oddfrid Holmli og Roy Aasheim med følgende agenda: 

• Verdal kommune, høring på detaljregulering Stiklestad skole 

• Trøndelag idrettskrets, evaluering av sonearbeidet 

• Trøndelag idrettskrets, høring på årlig "prioriteringer per geografi og særidrett" for utvikling av 
«anlegg av regional betydning innenfor naturlige aktivitets- og anleggsfellesskap» i Trøndelag  

 

➢       Kommunebudsjett 2022  - Investeringsbudsjett 2022 – 2025 
Saksopplysing: 

- Kommunestyret vedtok på møte 13.12.21 kommunebudsjettet for 2022 og 
investeringsbudsjettet 2022 – 2025 der støtten til drift av klubbeide idrettsanlegg  400 000 
videreføres og at leiesatsene til kommunale idrettsanlegg til idretten fryses på 2021 nivået i 
2022. 

- I investeringsbudsjettet er det avsatt: 

• 2.mill i 2022 til erstatningsareal til friidett ved Ørmelen skole 



 

 

• 1 mill i 2023 til Vinne aktivitetspark 

• 20 mill i 2025 til garderobebygg på sentralidrettsanlegget 

• 6 mill i 2025 til utskifting av kunstgress på sentralidrettanlegget 
 

     Forslag til vedtak: 
     Saken tas til etteretning  
     Vedtak: 
     Saken tas til etteretning  
 

❖      Idrettskretsting 23. april 2022 
     Saksopplysing: 
- Trøndelag Idrettskrets avvikler idrettskretsting 23. april på Stjørdal der Verdal Idrettsråd kan 

stille med 2 delegater 
- Fristen for innsending av forslag til idrettskretstinget er 23. februar. 

 

Forslag til vedtak: 
- Verdal idrettsråd stiller med leder Paul Elvebø og det forespørres en kvinnelig repsentant. 
- Idrettsrådet sender ikke inn forslag til Idrettskretstinget 

Vedtak: 
Verdal idrettsråd stiller med leder Paul Elvebø og det forespørres en kvinnelig repsentant. 
Idrettsrådet sender ikke inn forslag til Idrettskretstinget 

 
Sak 36  21/22 Orienteringer. 
Paul: 
- Tildelt vare- og tjenestemoms for 2021 viser at Verdal ble tildelt kr 1 673 001 - 25 av 30 klubber 

søkte og mottok midler. 
- Deltok på fylkeskommunens kveldskurs på Teams 19.1.22 med emne «Friluftsliv for barn og 

unge». 
- Kommunalt driftstilskudd til idrettsanlegg 2022 . Utsendt innhenting av status anleggselementer 

fra berørte klubber 26.1.22 med svarfrist 1. mars 
- Henvendelse til kommunen om Verdal IL også kan bli repsentert i styringsgruppa for 

sentralidrettsanlegget, kommer som politisk sak i mars. 
- Kommunal temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet kommer på høring i mars. 
 

Petter: 
- Basketball. Sender en henvendelse til Vinne IL og Verdal IL om status og framdrift. 
- Tråkkemaskiner i Verdal. Avviklet møte med leverandør Owren AS 24.1.22. der det møtte to 

representanter fra firmaet som presenterte tråkkemaskiner, forskjellige finaniseringsmuligheter 
osv. Avventer tilbakemelding fra firmaet. 

 

Ann Sissel: 
Møte i komiteen 30.11.21 og 19.1.22 –  
Kjentmannsmerket 

- Registreringa av besøk i 2021 viser at 57 stk klart 30 poster og 10 stk klarte alle 50 postene. 
- Utarbeidet årshjul som viser tiltak og når. 
- Bestilt noen T-skjorter i noen størrelser som det er fritt for og bestilt noen årspremiefat  

Ti på Topp 
- Regnskapet for 2021 er under utarbeidelse hos bedriftsidrettskretsen 
- Jobber videre med postene for 2022 – toppvertene og toppsponsorer er på plass. 
- Jobber med innhold i hefte – trykker 500 stk. 
 

Roy: 
- Hjemmesia fortløpende oppdatert 
- Ser på Faceboksia til Kjentmannsmerkene for å få den mer vennlig for utlegging. 
 

Forslag til vedtak: 
      Styre tar framlagte orienteringer til etterretning  
      Vedtak: 
      Styre tar framlagte orienteringer til etterretning 
 



 

 

 
 

➢ Sak 37  20/21 Stiklestad skole med og uten idrettsanlegg. 
❖ Sweco og Verdal kommune avviklet prosjekteringsmøte nr 2, forprosjekt 1.12.21.  

Paul møtte fra idrettsrådet og Robert Øfsti fra Innherred isidrettslag 
- Gjennomgang av aksjonsliste i Interaxo 
- Universell utforming utendørs og innendørs 
- Innspill fra brukere 
- Hvordan håndteres spørsmålet om «vurdering» av isflate og 11èr fotballbane i prosjektet 
- Prosjektutvikling alle fag 
- Framdrift 
 

❖ Sweco og Verdal kommune avviklet prosjekteringsmøte nr 3 på TEAMS 15.12.21 
Paul deltok fra idrettsrådet og Robert Øfsti fra Innherred isidrettslag 

- Gjennomgang av aksjonsliste i Interaxo 
- Universell utforming utendørs og innendørs 
- Innspill fra brukere 
- Prosjektutvikling alle fag 
- Framdrift 

 

❖ Sweco og Verdal kommune avviklet særmøte med idretten på TEAMS 16.12.21 
- Stiklestad IL og Innherred isidrettslag og Idrettsrådet deltok i forbindelse med idrettsanlegg – 

11 er fotballbane og kunstisflate i prosjektet. 
 

❖ Sweco og Verdal kommune avviklet prosjekteringsmøte på TEAMS 5.1.22 
Paul deltok fra idrettsrådet 

- Status regulering og geoteknikk 
- Status rapport forurenset masser og nye prøver 
- Gjennomgang av aksjonsliste i Interaxo 
- Prosjektutvikling alle fag 
- Framdrift 
 

❖ Sweco og Verdal kommune avviklet særmøte med idretten på TEAMS 19.1.22 
- Stiklestad IL og Idrettsrådet deltok i forbindelse med idrettsanlegg – 11 er fotballbane og 

kunstisflate i prosjektet. 
- Stiklestad IL og Idrettsrådet innkalles til nytt møte om 11 er fotballbane  
- Innherred isidrettslag melder inn 16.1.22 at de ikkje har ressursar til og bli med på et så 

omfattande prosjekt, men støtter en isflate 
- Isflate utredes videre jamfør bestilling fra kommunestyre 

 

     Forslag til vedtak: 
     Sak 37 tas til etteretning  
     Vedtak: 
     Sak 37 tas til etteretning  
 
Sak 38  21/22 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene 
TrIK: 
Kvartalsmøte nr 4 for idrettsrådene 2021 avviklet på Teams 2.12.21  
- med følgende agenda. Paul deltok fra idrettsrådet  

• Orientering fra TrIK 

• Idrettspolitisk erklæring – hva er nå det? Idretten og Trøndelag fylkeskommune hånd i hånd? 

• Covid 19 følger oss inn i fremtiden – mål om å vinne tilbake hverdagene er vårt hovedmål – 
hva er status? 

• Kompensasjonsordning «5» - kommer den, hva inneholder den og bestemmes når? 
 

Paraidrettsentret i Trøndelag avviklet på Teams 14.12.21 
- Etter innspill fra Levanger kommune ble det avviklet møte mellom Idrettskretsen, 

Levanger/Verdal kommune og Levanger/Verdal idrettsråd der idrettskretsen presenterte det 
nye paraidrettsentret som er under bygging i Trondheim og inviterte til samarbeid om 
integrering i idretten i Levanger og Verdal. Paul deltok fra Idrettsrådet. 



 

 

- Planlegges møte med idretten i 2022 med oppfølging i 2023 – ble også fordelt forskjellige 
oppgaver  

- Verdal idrettsråd og kommunen ser positivt på å bidra i en slik prosess 
 

Informasjons- og oppdateringsmøte avviklet på Teams 20.12.21 
- Idrettskretsen arrangerte Informasjons- og oppdateringsmøte med Idrettsrådene der kretsen ga 

en oppdatering på planer som kommer på høring, Covid 19, idrettsgallaen 2022, 
paraidrettsentret og idrettskretstinget i april 2022. Paul deltok fra idrettsrådet.  

 

Statusmøte i Idrettsoneråd Innherred avviklet på Teams 10.1.22 
- Med følgende agenda, Paul og Petter deltok fra idrettsrådet 

• Erfaringsutveksling 

• Dialog om/lære mer 

• Prosjektet 
 

Kvartalsmøte nr 1 for idrettsrådene 2022 avviklet på Teams 27.1.22  
- med følgende agenda. Paul deltok fra idrettsrådet  

• Oppløpet har startet – nå gjelder det å komme i «mål» 

• Kjente konsekvenser og muligheter oppstått 

• Hvor står vi 

• FREMTIDEN – «hvordan vinner vi tilbake hverdagene?» 

• 2022 – Frivillighetens År – hva, hvordan og hvorfor 

• Ungdomsidrett 

• Idrettskretstinget 2022 
 

Idrettslagene: 
Helgådal IL: 
- Trøndelag Idrettskrets viser til e-post mottatt fra NFF Trøndelag 26.11.21 med bekreftelse på at 

søknaden fra Helgådal Idrettslag om medlemskap i NFF /NFF Trøndelag godkjennes. 
Trøndelag idrettskrets har i dag 26.11.21 registrert (gjenopprettet) særidrettsgruppe i idrettens 
medlems- og organisasjonsregister SportsAdmin, Helgådal IL – Fotball, med knytning til NFF 
Trøndelag / NFF i særforbundslinja. 

- Idrettsrådet bistått klubben med oppdatering av lovnorm, orgplan osv. 
- TrIK har bistått klubben 13.1.22 med diverse opp mot kompensasjonsordningen, Covid pakken 
 

Stiklestad Golfklubb:  
- Tildelt nytt mesterskap i 2022. NM lag 1. divisjon.  
- Har golfnorges nest meste fornøyde medlemmer. 
- Anskaffet enda en ny golfsimulator, har nå 2 stk  
 

Verdal Friidrettsklubb – rekruteringsanlegg. 
- Verdal kommune innkalte friidrettsklubben til møte om rekrutteringsanlegg 23.11.21. der 

foruten representanter fra adm. i kommunen også friidrettsforbundet, friidrettskretsen og 
idrettsrådet deltok. 

- Konklusjon: det jobbes videre med alternativer ved Ørmelen skole med mål om å legge dette 
fram til politisk behandling våren 2022. 

 

Vinne IL: 
- Avviklet KICKOFF for basketball i Vinnehallen  28.11.21. 
 

Verdal IL: 
- Planlagt KICKOFF for basketball i Ørahallen 12.12.21. – utsatt grunnet Covid 19 til neste år. 
- Idrettsrådet bistått klubben med oppdatering av lovnorm, org.plan, planlegging av årsmøte osv. 
 

Innherred isidrettslag: 
- Avviklet årsmøte 22.11.21 – ny leder ble Robert Øfsti 
 

Verdal Sportsdykkerklubb: 
- Henvendelse til kommunen med kopi til idrettsrådet 11.1.22 angående spørsmål rundt 

fakturering fra kommunen 



 

 

- Henvendelse fra klubben angående anleggsmidler til idrettsanlegg 2021 der 6 poeng for 
klubbhuset er falt bort under tildelinga i 2021 – Idrettsrådet har etterbetalt summen til klubben. 

- Henvendelse fra klubben om forsikring for idrettslag. 
 

Innherred Bueskytterklubb: 
- TrIK melder i mail av 12.1.22, at opptak av Innherred Bueskytterklubb som ny klubb i NIF er 

godkjent. Klubben inngår i Verdal idrettsråd. 
- Idrettsrådet ønsker klubben velkommen som medlem. 
 

Leksdal IL: 
- Idrettsrådet bistått klubben med oppdatering av lovnorm. 
 

Forslag til vedtak: 
      Sak 38 tas til etteretning  
      Vedtak: 
      Sak 38 tas til etteretning  

 

 
 
Neste styremøte mandag 4 april 2022 – (Kontrollutvalget innkalles) 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Elvebø      Petter Alstad 
Leder       Nestleder 


