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

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mandag 29. august 2022 – kl 19.00 – 21.30

Til stede:
Paul Elvebø
Andrea Rønning
Ann Sissel Vehus
Oddfrid Holmli
Fredrik Grevskott
Ida Terese Holmen
Eva K. Bjørvik, kontrollutvalget
Randi Nessemo, kontrollutvalget
Mona Johansson, kontrollutvalget
Frode Strand, Verdal kommune
Eline Jermstad, Verdal kommune (19.00 – 19.30)
Hoved utskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.
❖ Møte startet med en presentasjon fra Eline Jermstad om trafikksikker kommune og en
gjennomgang med Kontrollutvalget.
➢ Trafikksikker kommune
- Eline Jermstad var invitert til å si noe om Verdal som Trafikksikker kommune:
Idrettsrådet er med i referansegruppe fra oppstarten i 2016
idrettsrådet er satt opp med to punkter i planen 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.
➢ Kontrollutvalget.
- Kontrollutvalget invitert til styremøte for en gjennomgang
Kontrollere at idrettsrådet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring
Midler benyttes i samsvar med lover og vedtak
Vedtak følger Idrettsforbundets regelverk og vedtak
Følge opp at budsjett og regnskap, deriblant levere en vurdering av årsregnskapet .
SAK 7 – 12 2022/2023
SAKLISTE:
SAK 7 22/23 Godkjenning av sakliste.
Vedtak.
Framlagt sakliste godkjent
SAK 8 22/23 Godkjenning protokoll av 20.6.2022:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak.
- Protokoll fra møte 20.6.22 godkjennes
Vedtak:
Protokoll fra møte 20.6.22 godkjennes
SAK 9 22/23 Referatsaker.
- NIF: Mail av 28.6.22, påminnelse om Vare og tjenestemomskompensasjonen 2022 med
søknadsfrist 15. august
- TrIK: Mail av 29.6.22, infobrev nr 3 IR & SONER 2022

-

NIF: Mail av 29.6.22, lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2022
NIF: Mail av 30.6.22, strømming av breddeidretten | Krafttaket for mangfold og inkludering:
Pilotprosjekter | Bruk Hue
Kjentmannsmerke/Ti på Topp: Referat fra komitemøte 14.6.22
NIF: Mail av 2.7.22, Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for
flyktninger.
NIF: Mail av 5.7.22, høy kvinneandel, flyktning midler og sommerbrev fra presidenten
TrIK: Mail av 26.7.22, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag med sommerhilsen 2022
NIF: Mail av 15.8.22, invitasjon til informasjonsmøte om utrulling av Mitt varsel
Verdal Næringsforum: Mail av 22.8.22, Øras Dager
NIF: Mail av 22.8.22, NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse 15 og 16. oktober
Forslag til vedtak:
Referatsakene taes til etterretning
Vedtak:
Referatsakene taes til etterretning

Sak 10 22/23 Vedtakssaker.
➢ Økonomisk status per 29.8.22
Saksopplysning:
- Økonomisk oversikt per 29.8.22 framlagt med prognose ut året.
-

Forslag til vedtak:
Økonomisk oversikt taes til orientering
Vedtak:
Økonomisk oversikt taes til orientering

➢ Tildeling av utstyr/aktivitetsmidler 2022, kr 100 000
Saksopplysning:
- Verdal Idrettsrådet utlyste 25.7.22 kr 100 000 jamfør budsjett for 2022 vedtatt på
Årsmøte13.6.22 til utstyr/aktivitetsmidler som klubbene kan søke på med søknadsfrist 22.8.22.
Det innkom 12 søknader der 2 ikke ble godkjente med en søknadssum på kr 368 075,00
-

Forslag til vedtak:
Kr 100 000 tildeles 10 søknader som overføres tildelte klubber
Vedtak:
Kr 100 000 tildeles 10 søknader som overføres tildelte klubber

➢ Idrettsrådets, Idrettens Ildsjel pris 2022
Saksopplysning:
- Idrettsrådet deler årlig ut Idrettens Ildsjelpris
- Utlysing til klubbene for innmelding av kandidater ble utsendt 9.8.22 med svarfrist 28.8.22
- Det innkom flere sterke kandidater fra klubbene.
- Idrettsrådet deler ut Ildsjelsprisen i forbindelse med medlemsmøte 3.oktober.
- Prisvinneren deltar også under Idrettskretsen prisutdeling 4 november i Trondheim.
-

Forslag til vedtak:
Idrettens Ildsjelpris 2022 tildeles Svenn Erik Sagvold, Verdal IL
Vedtak:
Idrettens Ildsjelpris 2022 tildeles Svenn Erik Sagvold, Verdal IL

➢ Kjentmannsmerkene - Spillemiddelsøknader 2022
Saksopplysning:
- Idrettsrådet avviklet møte med grunneiere, Fylkeskommunen og Verdal kommune om
godkjenning og mulighet for å sende inn spillemiddelsøknad for klopplegging av noen traseer til
Kjentmannsmerkene.
- Økonomisk er det best og søke på ferdigstilling av trassen til Kjentmannsmerke, Gamma og
Rollsjøan i 2022 med tildeling av spillemidler i 2023.
-

Forslag til vedtak:
Idrettsrådet søker om spillemidler til Kjentmannsmerke, Gamma og Rollsjøan i 2022.

Vedtak:
Idrettsrådet søker om spillemidler til Kjentmannsmerke, Gamma og Rollsjøan i 2022.
➢ Idrettens idrettskupong til Kommunevalg 11.9.2023
Saksopplysning:
- Kommunevalget høsten 2023 nærmer seg og partiene starter med å utarbeide sine
valgprogram høsten 2022.
- Idrettsrådet utarbeidet en idrettskupong til kommunevalget i 2019 med idrettens ønsker i
valgperioden 2019 - 2023. Idrettskupongen ble vellykket, og Idrettsrådet ønsker å følge opp
dette med en ny idrettskupong for 2023 – 2027 i samspill med idretten i Verdal
-

Forslag til vedtak:
Styrets foreløpige utkast sendes ut på høring til medlemsklubbene og framlegges så på
medlemsmøte 3. oktober for endelig vedtak før oversendelse til politiske partiene.
Vedtak:
Styrets foreløpige utkast sendes ut på høring til medlemsklubbene og framlegges så på
medlemsmøte 3. oktober for endelig vedtak før oversendelse til politiske partiene.

➢ Medlemsmøte 3.10.2022:
Saksopplysning:
- Idrettsrådet innkaller til medlemsmøte 3. oktober med blant annet utdeling av Idrettens
Ildsjelpris for 2022. Invitasjon utarbeides og utsendes.
-

Forslag til vedtak:
Medlemsmøte avvikles 3.10.22
Vedtak:
Medlemsmøte avvikles 3.10.22

➢ Høringer
Saksopplysning.
Idrettsrådet har mottatt følgende høringer:
❖ Verdal kommune, Offentlig ettersyn - Detaljregulering av Oberst Lemforts veg 35 og 37 med
svarfrist 24.8.22.
Forslag til vedtak:
Idrettsrådet avgir ikke høringsutalelse da området ikke berører idrettens interesse
Vedtak:
Idrettsrådet avgir ikke høringsutalelse da området ikke berører idrettens interesse

❖ TrIK. Spillemiddelsøknaden 2023 med svarfrist 2. 9.22
-

-

Saksopplysning:
Verdal Idrettsråd mottok 29.6.2022 høringsdokumentet fra TrIK med svarfrist 2.9.2022.
Høringsdokumentet inneholder NIFs forslag til prioriterte områder for 2023, forslag til mål for
2023 og forslag til søknadssummer for 2023.
Forslag til vedtak
Framlagt høringsutalelse godkjent og oversendes Idrettskretsen
Vedtak:
Framlagt høringsutalelse godkjent og oversendes Idrettskretsen

❖ NIF/TrIK. Utredning av NIFs Idrettstingets sammensetning og representantfordeling med
-

svarfrist 26.9.22
Saksopplysning:
Verdal Idrettsråd mottok 29.6.2022 høringsdokumentet fra TrIK med svarfrist 26.9.2022.
NIFs Idrettstinget på Lillehammer i 2019 bestemte følgende i sitt vedtak i sak 13.8:
Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og
moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling.
Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle
endringer i rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett.

-

Forslag til vedtak
Framlagt høringsutalelse godkjent og oversendes Idrettskretsen
Vedtak:
Framlagt høringsutalelse godkjent og oversendes Idrettskretsen

➢ Øras dager 25 – 27.8 2022
Saksopplysning.
Idrettsrådet deltok ved Oddfrid Holmli på vegne av idretten i marknadskomiteen
Idrettsrådet hadde ansvaret for å aktivisere idretten til å delta under marknaden.
- Verdal Turnforening, Verdal IL deltok med aktivitet og Leksdal IL betjente salgsteltet.

-

Forslag til vedtak
Taes til orientering
Vedtak:
Taes til orientering

➢ Nye Stiklestad skole, idrettsanlegg.
Saksopplysning.
- Idrettsrådet v/Paul Elvebø og Andrea Rønning avviklet møte 29.6.22 med saksbehandler for
skoleutbygging i Verdal kommune Birger Gravdal Røeggen, angående innspill til heve/senke
gulv til turnutstyr i den nye idrettshallen ved nye Stiklestad skole. Noe som vil legge bedre til
rette for turnaktiviteten i kommunen.
- Andrea har linker og ser på kostnad som oversendes saksbehandler.

-

Forslag til vedtak
Taes til orientering
Vedtak:
Taes til orientering

Sak 11 22/23 Orienteringer.
Verdal Kommunen v/Frode
- Frisbee golf i Verdal. Populær trend, noen ivrige ønsker og starte opp idretten, blir møte med
aktuelle der også idrettsrådet blir invitert.
- Spillemidler frist for innsending og fornying av spillemiddelsøknader er 15/10.
- Forskuttering av spillemidler.
- Politiske idrettsakersaker som er under utredning kommer til behandling i november 2022
- Ferdigstille Vinne aktivitetspark – prosjektering anbud.

-

-

-

-

Temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet blir utsendt på høring i september – politisk.
Paul:
Hallfordelingsmøt avviklet 23.6.22 – tildeling etter innkomne søknader for høsten 2022 og
vinteren 2023 i Øra, Vinne og Verdalshallen satt opp og utsendt leietakerne til gjennomsyn.
Stiklestad Pilegrimmsenter v/Janne Sollie inviterte til møte 27.6.22 om informasjon rundt
planlagt klopping med mer. Kjell Olav Melbye og Karl Arne Melbye deltok også
Dialogmøte med politisk ledelse 27.6.22, status på diverse idrettsaker.
Møte med kulturavdelinga 29.6.22, Status Tråkkemaskinsaken, Refusjon,
Momsproblematikken ved utleie av kommunale idrettsanlegg, Frivillighetens år,
Aktivitetskalender og annet.
LAM 2022. Verdal tildelt kr 1 200 351 til fordeling etter vedtatt fordelingsnøkkel på årsmøtet i
juni. I september settes det opp fordelingsoversikt som sender til idrettskretsen for
godkjenning.
Styre avviklet arbeidsmøte på Messingen 15.august der to høringsutkast, idrettskupongen til
kommunevalget 2023, Øras dager og midt varsel ble diskutert
Leietakermøte avviklet 24.august for leietakere av idrettshallene i Verdal.
Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune inviterer til digitale temakvelder om
idrettsanlegg og spillemiddelsøknader 8. og 26.september.
Andrea:
Holder på å oppdatere idrettsrådets hjemmeside etter årsmøte.

-

-

-

Innrapportert til Brønnøysund etter årsmøte.
Lagt inn nytt i SportsAdmin etter årsmøte
Starter med å sette opp tildeling av LAM midlene for 2022 som oversendes idrettskretsen for
godkjenning
Ann Sissel:
Møte i komiteen 9.8.22
Kjentmannsmerket
Vedlikehold av traseene – årlige møte med fadderne blir i oktober – legger turen til i lokalavisa
Innherred
Ti på Topp
Ca. 1400 registrerte deltakere i år – ser ut til og bli noe nedgang i antall besøk i år –
premieutdeling planlegges i november – jobber med neste års poster.

Sak 12 22/23 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene
Idrettsoneråd Innherred:
Saksopplysning:
- Idrettsoneråd innherred avviklet statusmøte på Teams 22.8.22 med følgende agenda.
Paul deltok fra idrettsrådet.
- Rundt bordet - Siste nytt fra idrettskretsen - Trønderidrettens møteplass 2022 og Eventuelt

-

-

-

Kvartalsvis møte nr 3 – 2022 for IR:
Saksopplysning:
Idrettskretsen innkalte til kvartalsvis møte med idrettsrådene på Teams 25.8.22 med følgende
agenda. Paul deltok fra idrettsrådet
Nyheter og informasjon fra NIF og TrIK – Høringer - Fritidserklæringen og samarbeidsavtale
med kommunen - IHK og IR-samling
Idrettslagene:
Leksdal IL.
Invitasjon fra klubben til åpning av Leksdal stadion 13.8.22 etter at grasbanen er rehabilitert.
Fra Idrettsrådet møtte Fredrik Grevskott og overbringte hilsningsord og blomster
Verdal IL:
Idrettsrådet bistått med diverse i forbindelse med ekstraordinært årsmøte

-

Stiklestad IL:
Henvendelse fra klubben om muligheten for førstehjelpskurs for trenere i turnavdelinga.
Idrettsrådet bistått med diverse tips.

-

Helgådal IL:
Klubben vil flytte eksisterende lysløype i Bjartan noe opp til mer snøsikkert område og ønsket
bistand til framgangsmåter ved søknad om spillemidler osv. møte med klubben avviklet 26.8.22

-

Forslag til vedtak:
Sak 12 tas til etterretning
Vedtak:
Sak 12 tas til etterretning

Neste Styremøte mandag 17 oktober 2022
- Frode Strand orienterer om Temaplan for anlegg, leik, idrett og aktivitet

Paul Elvebø
Leder

Andrea Rønning
Nestleder

