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

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 20. juni 2022 – kl 19.00 – 21.30

Tilstede:
Paul Elvebø
Andrea Rønning
Fredrik Grevskott
Ida Terese Holmen
Frode Strand, Verdal kommune
Jonas Austmo Kolstad, Trøndelag idrettskrets (19.00 – 20.00)
Forfall:
Ann Sissel Vehus
Oddfrid Holmli
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
➢ Møte startet med en presentasjonsrunde av nytt styre.
➢ Jonas Austmo Kolstad gjennomgikk Idrettens oppbygging, idrettsrådets rolle og oppgaver og
idrettsoneråd innherred (se vedlagt presentasjon)
➢ Leder gjennomgikk idrettsaker som idrettsrådet jobber med og som er under utredning eller
kommer til utredning for politisk behandling og annet.
SAK 1 – 6 2022/2023
SAKLISTE:
SAK 1 22/23 Godkjenning av sakliste.
Vedtak.
Framlagt sakliste godkjent
SAK 2 22/23 Godkjenning protokoll av 30.5.2022:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
- Protokoll fra møte 30.5.22 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 30.5.22 godkjennes
SAK 3 22/23 Referatsaker.
- NIF: Mail av 31.5.22, trenerattesten, få full oversikt over trenerne i din klubb
- NIF: Mail av 31.5.22, NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse 15.-16. oktober 2022
- TrIK: Mail av 8.6.22, infobrev nr 2 til idrettsråd og soner.
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp: Referat fra komiteemøte 24.5.22
- Verdal idrettsråd: Oversendt Fylkeskommunen 12.6.22, høringssvar på Idrettspolitisk
erklæring for Trøndelag med kopi til Trøndelag idrettskrets og Verdal kommune.
-

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

Sak 4 22/23 Vedtakssaker.
➢ Årsmøte 2022.

-

-

Saksopplysning.
Vellykket Årsmøte avviklet 13.6 med Vinne IL som vertskap med god deltakelse. 29 stk til
stede fra 16 klubber med 25 stemmeberettiget
Oppfølging av vedtak som ble fattet på Årsmøte
Nytt styre innlegges på idrettsrådets hjemmeside og i KlubbAdmin
Innsending av årsmøtedokumenter, nytt styre og signaturrett til Brønnøysundregistret.
Forslag til vedtak:
Vedtak fra Årsmøte følges opp
Oppdatering av hjemmeside, KlubbAdmin og Brønnøysundregistret foretases
Vedtak:
Vedtak fra Årsmøte følges opp
Oppdatering av hjemmeside, KlubbAdmin og Brønnøysundregistret foretases

➢ Signaturrett
Saksopplysning.
- Brønnøysundregistret krever innmeldt navn på de som har signaturrett
-

Forslag til vedtak:
Signaturrett i perioden juni 2022 – juni 2023. Leder Paul Elvebø og Nestleder Andrea Rønning
Vedtak:
Signaturrett i perioden juni 2022 – juni 2023. Leder Paul Elvebø og Nestleder Andrea Rønning

➢ Signaturett til underskriving av grunneieravtaler Kjentmannsmerkene
Saksopplysning.
- For og forenkle jobben med underskriving av grunneieravtaler til Kjentmannsmerkene på vegne
av Idrettsrådet.
-

Forslag til vedtak:
Styre gir Kjentmannskomiteen fullmakt til og underskrive grunneieravtaler
Vedtak:
Styre gir Kjentmannskomiteen fullmakt til og underskrive grunneieravtaler

➢ Disposisjonsrett av Idrettsrådets bankkontoer:
Saksopplysning.
- To personer som disponerer idrettsrådets to kontoer.
-

Forslag til vedtak:
Disposisjonsrett i perioden juni 2022 – juni 2023. Leder Paul Elvebø og Nestleder Andrea
Rønning
Vedtak:
Disposisjonsrett i perioden juni 2022 – juni 2023. Leder Paul Elvebø og Nestleder Andrea
Rønning

➢ Hjemmeside, Klubb Adm, Brønnøysund og oppsett LAM midler:
Saksopplysning.
- Ansvar for innlegging og oppfølging av idrettsrådets hjemmeside, KlubbAdm, Brønnøysund og
oppsett av LAM midler.
-

Forslag til vedtak:
Andrea Rønning
Vedtak:
Andrea Rønning

➢ Oppnevning av Kjentmannskomitee 2022/2023:
Saksopplysing.
- I henhold til organisasjonsplanen oppnevnes komiteen av styre på første styremøte etter
årsmøte for kommende periode.
Forslag til vedtak:

-

Framlagt forslag til komitemedlemmer godkjennes
Vedtak:
Framlagt forslag til komitemedlemmer godkjennes

➢ Oppnevning av idrettsrådets repsentant i Ti på Topp komiteen:
Saksopplysing.
- Ti på Topp er et sammarbeid mellom Bedriftidrettskretsen og idrettsrådet og komiteen ledes av
leder oppnevnt fra Bedriftsidrettskretsen. Idrettsrådet har med en repsentant i komiteen.
-

Forslag til vedtak:
Oddfrid Holmli Idrettsrådets repsentant i Ti på Topp komiteen for perioden juni 2022, juni 2023.
Vedtak:
Oddfrid Holmli Idrettsrådets repsentant i Ti på Topp komiteen for perioden juni 2022, juni 2023.

➢ Oppnevning av idrettsrådets repsentant i styringsgruppe for Sentralidrettsanlegget:
Saksopplysning.
- Idrettsrådet har en repsentant i kommunalt oppnevnt styringsgruppe for Sentralidrettsanlegget
-

Forslag til vedtak:
Paul Elvebø Idrettsrådets repsentant i styringsgruppa for perioden juni 2022, juni 2023.
Vedtak:
Paul Elvebø Idrettsrådets repsentant i styringsgruppa for perioden juni 2022, juni 2023.

➢ Oppnevning av idrettsrådets repsentant i tildelingsgruppe for idrettshaller:
Saksopplysning.
- Idrettsrådet har en repsentant i kommunalt oppnevnt tildelingsgruppe for idrettshaller
-

Forslag til vedtak:
Paul Elvebø Idrettsrådets repsentant i tildelingsgruppe for perioden juni 2022, juni 2023.
Vedtak:
Paul Elvebø Idrettsrådets repsentant i tildelingsgruppe for perioden juni 2022, juni 2023.

➢ Klopplegging Kjentmannsmerker 2023 - Spillemiddelsøknader
Saksopplysning.
- Idrettsrådet har hatt møte med kommunen og Fylkeskommunen 14.6.22 angående
idrettsrådets planer om Spillemiddelsøknad/er høsten 2022 for klopplegging av noen
Kjentmannsmerker i 2023. Kjell Olav Melbye og Karl Arne Melbye deltok på møte fra
Kjentmannskomiteen.
-

Forslag til vedtak:
Kostnadsoversikt og hvilke poster som er aktuelle framlegges på styremøte 29. august til
behandling.
Vedtak:
Framlegges på styremøte 29. august

➢ Møteplan 2022/2023:
Saksopplysning
- Møtedager mandager – 29. august – 17. oktober – 5 desember (julemøte) – 6 februar – 27
mars – 22 mai – Årsmøte 12 juni
- Medlemsmøte med utdeling av Idrettens Ildsjelpris. Mandag 3. oktober og et medlemsmøte i
april 2023
-

Forslag til vedtak:
Framlagte møteplan godkjennes
Vedtak:
Framlagte møteplan godkjennes

➢ Utlysing av idrettsrådets utstyr/aktivitetsmidler for 2022 på kr 100 000
Saksopplysning
- Etter vedtak i Årsmøte 13.6.22 utlyser idrettsrådet til medlemsklubbene om og søke på
utstyr/aktivitetsmidler på kr 100 000. med søknadsfrist.
- Innkomne søknader behandles og tildeles på Styremøte 29. august
-

Forslag til vedtak.
Ida Terese Holmen ansvarlig for utlysing og framlegging av søknadene til styremøte 29. august
Vedtak:
Ida Terese Holmen ansvarlig for utlysing og framlegging av søknadene til styremøte 29. august

➢ Utlysing av kandidater til Idrettens Ildsjelpris 2022.
Saksopplysning
- Idrettsrådet utlyser årlig til medlemsklubbene om å sende inn kandidater til Ildsjelsprisen som
tildeles på styremøte 29. august og utdeling på medlemsmøte 3. oktober samt at ildsjels
prisvinneren deltar på Trøndelag idrettskrets sin idrettsgalla i Trondheim i november.
- Justering av statuttene for 2022
-

Forslag til vedtak.
Fredrik Grevskott ansvarlig for utlysing og framlegging av kandidater til styremøte 29. august
Vedtak:
Fredrik Grevskott ansvarlig for utlysing og framlegging av kandidater til styremøte 29. august

Sak 5 22/23 Orienteringer.
Verdal Kommunen v/Frode
- På grunn av sykemelding er forskjellige idrettsaker forsinket til politisk behandling.
- Revidering av Temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet, legges ut på høring etter ferien og
sakene om rekruteringsanlegg Friidrett, Tråkkemaskiner og leiepris i kommunale idrettsanlegg
kommer til politisk behandling i august/september møtene.
Sak 6 22/23 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene
TrIK - Statusmøte:
Statusmøte Idrettsoneråd Innherred avviklet på Teams 8.6.22, med følgende agenda. Paul
deltok fra idrettsrådet
- Rundt bordet
- Fra idrettskretsen – Sonekordinator snart på plass - ungdomsutvalget – Lam/allidrett
- Trønderidrettens møteplass 2022
-

Forslag til vedtak:
Sak 6 tas til etteretning
Vedtak:
Sak 6 tas til etteretning

Neste Styremøte mandag 29 august 2022
- Kontrollutvalget inviteres
- Eline Jermstad fra Verdal kommune inviteres for og orientere om idrettsrådet/idrettens
involvering i trafikksikker kommune.
- Utnevnig av Idrettens ildsjelspris 2022
- Fordeling av utstyrsmidler kr 100 000 etter innkomne søknader
- Styre begynner og jobbe med idrettens idrettskupong til Kommunevalg 2023

Paul Elvebø
Leder

Andrea Rønning
Nestleder

