Referat fra medlemsmøte
Sted: Kommunestyresalen, Verdal kommune
Dato: Mandag 3. mars 2022
KL:
18.00 – 20.00
Til stede:
Se vedlagt deltakerliste
Hoved utskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske
partier, NTIK.
SAKLISTE:
1: Åpning: Leder Paul Elvebø ønsket velkommen til medlemsmøte
2: Godkjenning av idrettens idrettskupong til kommunevalget 2023
- Framlagt forslag til idrettens idrettskupong i Verdal til kommunevalget høsten 2023
ble enstemmig vedtatt.
3: Status frivillighet Vuku IL og Stiklestad IL
Erfaringer rundt oppslutning til dugnadsarbeid i klubbene
- Stiklestad IL v/Marte Liaklev se vedlagt presentasjon
- Vuku IL v/Odd Helge Roksvåg. Innledet med spørsmål om hva er dugnad? – ulønnet
arbeid utført av en gruppe mennesker for og støtte klubben. Kalles ikke inn, men
inviteres til dugnad.
Vuku IL lager en liste til for eksempel Vukkudåggan der 200 frivillige trenges – best
med og ta personlig kontakt og ha god kommiksjon underveis er viktig – god
servering er også viktig for og skape et godt sosialt miljø.
Det er god dugnadsånd i Vuku - noe vanskeligere og fylle opp på fester, men går
forholdsvis greit.
4: Trøndelag Idrettskrets v/Jonas Austmo Kolstad
- Status på Verdalsidretten - Frivillighet og økonomiske rammevilkår
Jonas takket for invitasjonen - se vedlagt presentasjon
5: Trøndelag Fylkeskommune v/Bente Estil (Leder Hovedutvalg for kultur)
- Fylkeskommunens Kulturstrategi - Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag - Gratis leie
i Fylkesanlegg for barn og unge, hvordan følges dette opp
Frivillighetsmelding/Frivillighetsstrategi
Bente takket for invitasjonen - se vedlagt presentasjon
6: Verdal kommune v/Pål Sverre Fikse (ordfører)
- Frivilligheten viktig for kommunen – flere idrettsaker under utredning som det vil bli
vanskelig og finne midler til selv om de fleste politikerne er velvillig for også idretten
– stram økonomi i kommunen som reduserer handlingsrommet.
7: Utdeling av Idrettens Ildsjelpris 2022
- Idrettsrådets Ildsjelpris 2022 ble utdelt til Svenn Erik Sagvold, Verdal IL av Ordfører
Pål Sverre Fikse.
Leder takket for oppmøte og ønsket deltakerne vel heim.
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