PROTOKOLL FRA STYREMØTE – VERDAL IDRETTSRÅD
Møtested:
Dag/Dato:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 30. mai 2022 – kl 19.00 – 20.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Petter Alstad
Oddfrid Holmli
Frode Resve, Kontrollutvalget
Forfall:
Ann Sissel Vehus
Roy Aasheim
Frode Strand, Verdal kommune
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
SAK 46 – 52 2021/2022
SAKLISTE:
SAK 46 21/22 Godkjenning av sakliste.
Vedtak.
Framlagt sakliste godkjent
SAK 47 21/22 Godkjenning protokoll av 4.4.2022:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
- Protokoll fra møte 4.4.22 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 4.4.22 godkjennes
SAK 48 21/22 Referatsaker.
- TrIK: Mail av 5.4.22, invitasjon til paraidrettsarrangement i Trønderhallen 5. mai 2022
- Ti på Topp og Kjentmannsmerket: Referat fra komiteemøte 20.4.2022
- Verdal Kommune: Mail av 2.5.22, invitasjon til idretten om og delta i kommunens 17. mai tog.
Vidresendt til medlemsklubbene.
- NIF: Mail av 5.5.22, inkludering av flyktninger, utbetaling av utstyrsmidler og strømming av
breddekamper
- NIF: Mail av 6.5.22, momskompensasjon 2022 - info til særkretser, regioner og idrettsråd
- TrIK: Mail av 9.5.22, invitasjon til idrettslaget - tilrettelagt aktivitet og kurs 18. mai 2022 på
Steinkjer.
- Verdal kommune: Mail av 10.5.22, Re-godkjenning som trafikksikker kommune
- TrIK: mail av 10.5.22, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag mai 2022
- Levanger kommune: Mail av 12.5.22, frivillig oppdrag med honorar til Arctic Race of Norway
13.august
- Ti på Topp og Kjentmannsmerket: Referat fra komiteemøte 3.5.2022
- NIF: Mail av 18.5.22, 100 mill kr til mangfolds- og inkluderingstiltak
- NIF: Mail av 25.5.22, nyheter fra NIFs ledermøte i Tromsø
-

Forslag til vedtak:
Referatsakene taes til etteretning
Vedtak:
Referatsakene taes til etteretning

➢

Sak 49 21/22 Vedtakssaker.
Årsmøte 13.juni 2022.
Saksopplysning.
- Årsmøte i Idrettsrådet avvikles mandag 13. juni 2022. med Vinne IL som vertskap
- Godkjenning av beretning og saksdokumenter før utsending og fordeling av ansvar under
årsmøte ble gjennomgått.
Forslag til vedtak:
Beretning med vedlegg utsendes innen fristen til medlemsklubbene og andre.
Vedtak:
Beretning med vedlegg utsendes innen fristen til medlemsklubbene og andre.

➢
-

Arbeidsgruppe for å utrede redusert hall og baneleie i offentlige anlegg.
Saksopplysning:
Kommunen melder at oppstart i arbeidsgruppa blir i mai/juni.
Fra Verdal kommune er det Bård Kotheim og Frode Strand som stiller i arbeidsgruppa.
Fra idretten stiller Paul Elvebø (Verdal idrettsråd), Anne Segtnan (Vinne IL), Andrea Rønning
(Verdal Turnforening), Odd Arild Holmli (Verdal Svømmeklubb) og Hans Egil Solsem (Verdal
IL).

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:
Idrettsrådet avventer oppstart i arbeidsgruppa.
Vedtak:
Idrettsrådet avventer oppstart i arbeidsgruppa
➢
-

Idrettsregistrering 2022:
Saksopplysning:
Idrettsregistreringa som ble foretatt i april månede for 2021 viser en økning i medlemstall og
aktivitetstall mot registreringa i april 2021 for 2020.
Medlemstall:
2020 - 5858
2021 - 6410
Aktivitetstall:
2020 - 4950
2021 - 6397
Idrettskoler:
2020 - 402
2021 - 451
Funksjonshemmede:
2020 - 29
2021 - 29
Forslag til vedtak:
Styre registrerer en økning i årets idrettsregistrering
Vedtak:
Styre registrerer en økning i årets idrettsregistrering

➢
-

-

Tråkkemaskiner i Verdal.
Saksopplysing:
Arbeidsmøte avviklet 6.4.22, der Leksdal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Verdal O-klubb og NMK
Verdal/Levanger deltok – gjennomgang/justeringer på dokumenter ble foretatt også forslag til
investering og finansieringsplan.
Enighet i arbeidsgruppa om og bearbeide hoveddokumentet etter innspillene på møte og at
idrettsrådet sende over på vegne av idretten til adm i kommunen med vedlegg etter påske for
videre saksutredning til politisk behandling.

-

-

➢
-

-

Dokumentene oversendt adm i kommunen 29.4.22 for videre saksutredning og til politisk
behandling.
Henveldelse fra kommunediretøren 9.5.22 om idrettsrådets prioritering av Tråkkemaskiner som
ikke ligge inne som en del av prioriteringslista som idrettsrådet sendte inn i april månede for
budsjettet 2023 og investeringsbudsjettet 2023 – 2026.
Forslag til vedtak:
Idrettsrådet avventer politisk behandling av Tråkkemaskinsaken
Idrettsrådet prioritere ikke Tråkkemaskin i tidligere innsendt dokument som omhandler
idrettsanlegg, men ser dette som en egen budsjettsak.
Vedtak:
Idrettsrådet avventer politisk behandling av saken
Idrettsrådet prioritere ikke Tråkkemaskinsaken i tidligere innsendt dokument som omhandler
idrettsanlegg, men ser dette som en egen budsjettsak.
Trafikksikker kommune:
Saksopplysing:
Henveldelse fra kommunen 13.5.22,
I år skal kommunen re-godkjennes som Trafikksikker kommune og kommunen forespør om
idrettsrådet fortsatt er med som sammarbeidspart.
Idrettsrådet var med i referansegruppe under oppstarten da kommunen ble Trafikksikker
kommune i 2016 og deltatt på noen møter i perioden der idrettsrådet skulle bidra med opp mot
idretten med holdningsskapende arbeid.
Leder deltok på møte med kommunen 23.5.22 for en gjennomgang og oppdatering av
dokumentet som skal re-godkjennes der idrettsrådet er satt opp med to punkter som
ansvarsområde opp mot idretten.
«Etablere gode transportløsninger i forbindelse med idrettsarrangement (TT, KTU)»
«Holdningsskapende tiltak i idretten, eks i forhold til riktig utstyr, fartsgrenser, rus osv.»
Forslag til vedtak:
Idrettsrådet deltar videre opp mot idretten
Representant fra Kommunen inviteres i augustmøte for og orientere idrettsrådet om prosjektet
og tiltakene
Vedtak:
Idrettsrådet deltar videre opp mot idretten
Representant fra Kommunen inviteres i augustmøte for og orientere idrettsrådet om prosjektet
og tiltakene

➢
-

Stiklestad skole med og uten idrettsanlegg.
Saksopplysning:
Kommunen melder at saksbehandler John Olav Larsen slutter i Verdal kommunen 1.5.22.
Ny saksbehandler for skoleutbygging er Birger Gravdal Røeggen.
Forslag til vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning
Vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning

➢

-

-

Høringer
Saksopplysning.
Idrettsrådet har mottatt følgende høringer.
Fra idrettskretsen mottatt 4.5.22 «IDRETTSPOLITISK ERKLÆRING FOR TRØNDELAG» med
høringsfrist 1. juli 2022
«Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag» skal bidra til at alle relevante aktører arbeider og
samarbeider for å nå felles mål for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag. Høsten 2021 ble det
gjennomført en innspillfase med bred involvering av blant annet idrettskrets, særidrettskretser,
idrettsråd, Olympiatoppen Midt-Norge, kommuner og ungdomsorganisasjoner i fylket.
Hovedutvalg for Kultur i Trøndelag fylkeskommune vedtok 7.april 2022 å sende utkast til
«Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag» på høring (sak 16/22). Målet er at erklæringen vedtas

-

av Fylkestinget den 19.-20. oktober, - og planen er at den skal signeres på Idrettens
hederskveld i Trondheim Spektrum 4.november.
SÆRKRETSER, IDRETTSRÅD, OLT MN og andre aktører som jobber med tilrettelegging for
idrett og fysisk aktivitet er viktige høringsparter. Andre sentrale høringsparter er fylkets 38
kommuner, som oppfordres spesielt til å involvere alle medvirkningsorganene i kommunen slik
som for eksempel ungdomsråd og råd/utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne.
Forslag til vedtak:
Det diskuteres med Idrettssonerådet om det skal lages felles høringssvar for idrettssonen før
det eventuelt besluttes om Verdal Idrettsråd sender eget høringssvar. Framlagt forslag til
høringssvar godkjennes og oversendes idrettskretsen innen fristen.
Vedtak:
Det avventes til etter neste møte i Idrettssonerådet 8. juni før det besluttes om Verdal Idrettsråd
sender eget høringssvar. Framlagt forslag til høringssvar godkjennes og oversendes
idrettskretsen innen fristen.

➢

Øras dager 2022
Saksopplysning.
Idrettsrådet mottatt henvendelse fra Verdal Næringsforum 19.4.22 om idrettsrådet vil delta i
marknadskomiteen for Øras dager 25 – 27 august på vegne av idretten noe som idrettsrådet er
positiv til.
Fra Idrettsrådet deltar styremedlem Oddfrid Holmli i marknadskomiteen
Møte i komiteen avviklet 11.mai og 25. mai. Idrettsrådet har ansvaret for blant annet å
forespørre idretten om og stille med aktiviteter osv.
Forslag til vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning
Vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning

➢
-

Kommunebudsjett 2023 - Investeringsbudsjett 2023 – 2026
Saksopplysing:
Medlemsmøte 28.3.22 vedtok idrettens ønsker til kommunebudsjettet 2023 og
investeringsbudsjett 2023 - 2026
Idrettens ønsker presentert for utvalg Mennesker og Livskvalitet 20.4.22
Oversendt Postmottak i kommunen og politiske partier 25.4.22
Forslag til vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning
Vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning

➢
-

Idrettskretsting 23. april 2022
Saksopplysing:
Trøndelag Idrettskrets avviklet Idrettskretsting 23. april på Stjørdal.
Fra Verdal Idrettsråd møtte Styreleder Paul Elvebø og Beate Hågensen, Leksdal IL
Alle framlagte saker ble enstemmig godkjent – se saksdokumentene til idrettskretstinget
Forslag til vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning
Vedtak:
Saksopplysing taes til etteretning

➢
-

Rekruteringsanlegg for friidrett
Saksopplysing:
Møte avviklet i arbeidsgruppa 5.4.22 der kommunen, friidrettsklubben og Idrettsrådet deltok.
Norconsult framla 4 skisseprrosjekt alternativer til rekruteringsanlegg ved Ørmelen skole som
det videre utredes kostnad på og legges ut på høring og så til politisk behandling

Forslag til vedtak:
Idrettsrådet avventer politisk behandling av saken
Vedtak:
Idrettsrådet avventer politisk behandling av saken
➢

-

Uteleregler for Vinne, Øra og Verdalshallen.
Saksopplysing:
Etter inisiativ fra idrettsrådet ble det gjennomført møte med kommunen og Verdal vidregående
Om revidering av utleiereglene fra 2015 somtilpasses dagens praksis.
Revidet utleiergler ble frammet til politisk behandling 18.5, i utvalg Mennesker og Livskvalitet
som gjorde følgende vedtak.
«Saken utsettes. Det bes om klargjøring rundt det med langtidsleie i deler av skoleåret»
Forslag til vedtak:
Idrettsrådet avventer ny politisk behandling av saken
Vedtak:
Idrettsrådet avventer ny politisk behandling av saken

Sak 50 21/22 Orienteringer.
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!
- Spillemiddeltildeling for 2022 ble behandlet og godkjent av Fylkesrådet for Kultur 24. mai. 22
7 ordinære og 4 nærmiljøanlegg i Verdal fikk midler i år. Total tildelingsum kr 4 891 000
Innmeldt fra Ann Sissel.
- Møte i komiteen avviklet 20.4 – 2.5 og 24.5
Kjentmannsmerket
- Kjell Olav Melbye uttak og deltok til Sti- og merkekurs for ressurspersoner i Trøndelag. Fredag
til søndag 20. – 22.05.2022. Sted: Lauvsnes i Flatanger, Zanzibar Inn og Vik (Liafjellet og
Selsvikfjellet). Steinkjer - Oftenåsen Turområde.
- Ingunn Nistad, følger nr 1800 på idrettsrådets Facebokside for Kjentmannsmerkene ble gort
oppmershomhet for på Kultursentret 4.5.22
- Komiteen ser på mulige kloppleggingsprosjekt 2023.
Ti på Topp
- Åpning av årets Ti på Topp blir 8. mai av leder i utvalg Mennesker og Livskvalitet Einar Olav
Larsen.
- 5 topper åpnet per dato, grunnet mye snø i fjellet så åpnes postene etter hvert det blir grit.
- Per 30. mai er det 1151 registrerte personer med 3914 besøk på appen
Forslag til vedtak:
Styre tar framlagte orienteringer til etterretning
Vedtak:
Styre tar framlagte orienteringer til etterretning

Sak 51 21/22 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene
TrIK:
Kurs: Idrettskretsen arrangerte kurs i «Klubbens styrearbeid i praksis for IL» på Røra 2.5.22, der
Verdal og Omegn Rideklubb og Verdal Helsesportslag deltok fra Verdal.
Statusmøte: Statusmøte Idrettsoneråd Innherred avviklet på Teams 3.5.22, med følgende
agenda. Paul deltok fra idrettsrådet
- Nytt fra idrettsrådene
Fra idrettskretsen
- Sonemodellen videreføres
- Kretstinget gjennomført med en fagdel og tingbehandling
- Kurs, Styrearbeid i praksis gjennomført 2.mai 2022
- Trønderidrettens møteplass 29. oktober 2022 - planlegges blant annet et idrettsrådsforum
- Ønskes det barneidrettskurs! – idrettsrådene undesøker hos klubbene
- Idrettskretsen trenger personer til Ungdomsutvalget
- LAM/Allidrett- stiller spørsmål til at allidrett er godkjent til evig tid.
Her bør det være ny behandling etter x antall år. Sonerådet ønsker at TrIK tar dette videre
med NIF.
Paraidrett: TrIK og Levanger kommune avviklet Parraidrettsarrangement i Trønderhallen 5.5.22,
der også Verdal kommune, Verdal idrettsråd og Levanger idrettsråd var medarrangører.
På grunn av at all påmelding ble på dagtid kl. 1100-1400, utgikk arrangementet på ettermiddag og
seminaret på kveldstid.
Seminaret vil bli satt opp igjen til høsten.
Kvartalsvis møte IR:
Idrettskretsen arrangerte møte med idrettsrådene 19.5.22, med følgende agenda.
Paul deltok fra idrettsrådet
- Presenterte nye styre i Idrettskretsen etter idrettskretstinget i april
- Gnist, kjønnsbalanse i idretten
- Status samordnet rapportering
- Flykning og Mangfold, idrettens involvering – søke om midler
- Paraidrett
- Sone og idrettsrådsarbeid
- Prosjekt tilbake til idretten
Idrettslagene:
Ness IL:
- Ness IL feirer 90 årsjubileum i år og forespør om oversikt over hvem som har vært ledere i
Ness IL tilbake i tid da de dessverre ikke har protokoller tilbake i tid.
Verken Idrettsrådet eller Idrettskretsen har noe oversikt over tidligere ledere og melde til
klubben
- Klubben feiret 90 år med aktivitet på Bjørn Næss stadion 15. mai. idrettsrådet repsentert med
Nestleder Petter Alstad som delte ut blomster og idrettsrådets borfane. Idrettsrådet gratulerer
Ness Il med 90 års jubileumet.
Vinne IL/Verdal IL:
- Idrettsrådet invitert til Temakveld 26.4.22 angående Seksuelle overgrep i idretten, der klubbene
ønsker foreldre, trenere, lagledere, styret på alle lag, og spillere fra J og G 13 og oppover
hjertelig velkommen til temakvelden. Oddfrid og Paul deltok fra idrettsrådet
Verdal Kampsportsklubb:
- Forespørsel om kontaktperson i kommunen angående eventuelle ledige kommunale lokaler til
klubbens treninger og lagring av utstyr. Klubben har veldig lyst til å komme i gang med kurs i
januar 2023, men det avhenger av litt hjelp til å finne egnede lokaler i Verdal (til fornuftige
priser).

Inndal IL:
- Avviklet årsmøte 20.4.22. Jan Inge Kristiansen ble valgt som ny leder.
NMK Verdal/Levanger:
- Avviklet årsmøte 20.4.22. Tommy Aasbjørg ble gjenvalgt som ny leder.
Leksdal IL:
- Avviklet ekstraordinært Årsmøte 22.5.22 med sak valg av leder. Sunniva Tusvik valgt som ny
leder.
Forslag til vedtak:
Sak 51 tas til etteretning
Vedtak:
Sak 51 tas til etteretning
Sak 52 21/22 Møter frammover
- Møte i Idrettsoneråd innherred 8 juni
- Årsmøte 13. Juni
- Styremøte 20. juni

Neste styremøte mandag 20 juni 2022

Paul Elvebø
Leder

Petter Alstad
Nestleder

