
 

 

 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE – VERDAL IDRETTSRÅD 

 
Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Mandag 17. oktober 2022 – kl 19.00 – 21.30 
 

Til stede:   
Paul Elvebø 
Oddfrid Holmli 
Ida Terese Holmen 
Ann Sissel Vehus 
 

Forfall: 
Andrea Rønning 
Fredrik Grevskott 
Frode Strand, Verdal kommune 
 

Hoved utskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 

 
SAK 13 – 18  2022/2023 
 
SAKLISTE: 
SAK 13  22/23 Godkjenning av sakliste. 
      Vedtak. 
      Framlagt sakliste godkjent 
 
SAK 14  22/23 Godkjenning protokoll av 29.8.2022: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
- Protokoll fra møte 29.8.22 godkjennes  

Vedtak: 
Protokoll fra møte 29.8.22 godkjennes  

 
SAK 15  22/23 Referatsaker. 
- Verdal idrettsråd: Oversendt TrIK høringsutalelse 30.8.22 på spillemiddelsøknaden 2023. 
- Verdal idrettsråd: Oversendt TrIK høringsutalelse 30.8.22 på idrettstingets sammensetning og 

representantfordeling 
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp: Referat fra komitemøte 9 august 
- Verdal kommune: Mail av 12.9.22, mva. kompensasjon for bygging av idrettsanlegg med 

søknadsfrist 1. desember. 
- NIF: Mail av 12.9.22, Idrettsrådsundersøkelsen 2022 
- NIF: Mail av 13.9.22, felles So Me-kampanje i norsk idrett for en bedre strømstøtteordning 
- TrIK: Mail av 4.10.22, informasjon om Idrettens Hederskveld 2022 og Høstmøtet 2022. 
- Verdal idrettsråd: Oversendt Verdal kommune høringsutalelse 6.10.22 på Temaplan idrett, 

leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 med høringsfrist 12. oktober 2022. 
- TrIK: Mail av 7.10.22, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag oktober 2022 
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp komiteen: Referat fra møte i komiteen 6.9.22 
 

Forslag til vedtak: 
- Referatsakene taes til etterretning 

Vedtak: 
Referatsakene taes til etterretning 
 

 
 



 

 

Sak 16  22/23    Vedtakssaker. 
➢ Økonomisk status per 17.10.22  

Saksopplysning:  
- Økonomisk oversikt per 17.10.22 framlagt med prognose ut året med følgende sparetiltak for 

2023. 

• Oppsigelse av medlemskap i Verdal Næringsforum, besparelse kr 2200 

• Oppsigelse av underslagsforsikring da NIF har som dekker NIF, Idrettskretser og idrettsrådene 
– besparelse kr 2300 

 

Forslag til vedtak:  
- Økonomisk oversikt taes til orientering  
- Oppsigelse av medlemskap i Verdal Næringsforum, besparelse kr 2200 
- Oppsigelse av underslagsforsikring da NIF har som dekker NIF, Idrettskretser og idrettsrådene 

– besparelse kr 2300 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 
 

➢ LAM 2022 
Saksopplysning: 

- Tildeling av LAM (aktivitetsmidler) for 2022 til klubbene er satt opp av idrettsrådet etter kriterier 
vedtatt på Årsmøte 13.6 22 og oversendt idrettskretsen for godkjenning 

- Klubbene i Verdal får i 2022 tildelt kr 1 200 351 til fordeling 
- Pengene blir utbetalt fortløpende fra NIF til klubbene når oppsettet er godkjent av 

Idrettskretsen og oversendt NIF for utbetaling. 
 

Forslag til vedtak: 
Tildeling av Lam midlene er oppsatt og oversendt idrettskretsen for godkjenning 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 

 
➢ Tildeling av utstyr/aktivitetsmidler 2022, kr 100 000  

Saksopplysning:  
- Tildelt i styremøte 29.8.22 kr 100 000 utbetalt til berørte klubber 1.9.22 
- Ved en saksfeil ble NMK Verdal/Levanger som levert godkjent søknad ikke med i  

opprinnelig tildeling. Klubben er i ettertid av Styre tildelt kr 6000.  
- Samlet tildeling for 2022 ble dermed på kr 106 000 fra idrettsrådet. 
- Etter årets erfaringer revideres kriteriene av utstyr/aktivitetsmidler til framtidige tildelinger. 

Reviderte kriterier framlegges til godkjenning på Årsmøte i juni 2023 
- Utkast utarbeides til neste styremøte, ansvar Ida. 

 

Forslag til vedtak: 
- Tildelt sum på kr 106 000 godkjennes 
- Revidering av kriterier til utstyr/aktivitetsmidler utføres og framlegges til godkjenning på 

Årsmøte i juni 2023 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 

 

➢ Arbeidsmøte i Styre 28.9.22  
Saksopplysning.  

- Styre avviklet arbeidsmøte 28.9.22 på messing med følgende agenda. 
- Gjennomgang av høringsutalelse til Temaplan idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 

med høringsfrist 12. oktober 2022. 
 

Forslag til vedtak:  
  Arbeidsmøte taes til etterretning 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 

➢ Møte med politiske partier 21.9.22 
Saksopplysning: 

- Idrettsrådet inviterte politiske partier til et orienteringsmøte 21.9.22. SP og AP deltok. 



 

 

- Idrettsrådet orientert om idrettsaker som kommer til politisk behandling fram mot jul - det 
framkom gode meningsutvekslinger 
 

Forslag til vedtak: 
  Møte taes til etterretning (se referat) 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 
 

➢ Medlemsmøte 3.10.2022:  
Saksopplysning:  

-     Idrettsrådet avviklet medlemsmøte 3.10.22. med 27 stk til stede i Kommunestyresalen. Emne 

      var søkelys på frivillighet og rammevilkår med innlegg fra Stiklestad IL, Vuku IL, Idrettskretsen, 

Fylkeskommunen og Ordføreren. 

- Møte ble avsluttet med utdeling av Idrettsrådets Ildsjelpris for 2022. Utdeling ble foretatt av 
Ordfører Pål Sverre Fikse. 
 

Forslag til vedtak: 
  Møte taes til etterretning (se referat) 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 

 
➢ Idrettsrådets, idrettens ildsjel pris 2022  

Saksopplysning:  
- Idrettsrådets ildsjelpris ble utdelt til Svenn Erik Sagvold, Verdal IL på medlemsmøte 3.10.22 – 

utdeling ble foretatt av Ordfører Pål Sverre Fikse. 
- Prisvinneren deltar også under Idrettskretsen prisutdeling 4 november i Trondheim. 
 

Forslag til vedtak: 
- Idrettsrådet gratulerer Svenn Erik Sagvold med ildsjelsprisen 

Vedtak: 
Forslag til vedtak godkjent 
 

➢ Idrettens idrettskupong til Kommunevalg 2023 
Saksopplysning: 

- Idrettens idrettskupong til kommunevalget 2023 ble vedtatt av klubbene på medlemsmøte 
3.10.22. 

- Idrettsrådet oversendte idrettskupongen til politiske partier i Verdal 4.10.22 med svarfrist 
1.3.2023. 
 

Forslag til vedtak: 
- Idrettens idrettskupong til kommunevalget 2023 vedtatt og oversendt politiske partier 

Vedtak: 
Forslag til vedtak godkjent 
 

➢ Kjentmannsmerkene - Spillemiddelsøknader 2022 
Saksopplysning: 

- Kommunedirektørens forslår å ta bort det kommunal driftstilskudd til privateide idrettsanlegg på 
årlig kr 400 000 som går igjennom idrettsrådet, noe vil det redusere det årlige tilskuddet 
idrettsrådet får fra vare og tjenestemomsen med kr 32 000. 

- Ti på topp viser mindre deltakelse og vil dermed gi mindre overskudd tilført idrettsrådet i 2023 
mot 2022. Salget av Kjentmannshefter/reg kort har stabilisert seg på et normalt nivå. 

- Kravet til vedlikehold på lagte klopper til Grønningen, Marsteinsvola, Rollsjøan, Gamma vil 
trenge en fast avsatt årlig sum i budsjettet framover. Alle nevnte momenter vil påvirke 
egenkapitalen til å forskuttere innkjøp til de to tenkte prosjektene i 2023, Rollsjøan og Gamma 
fram til Spillemidler kommer inn. 

- Utkast til budsjett for 2023 framlagt. 
- Leder avviklet møte med Frode Strand 10.10.22 for og se på kostnadsoverslag til 

Spillemiddelsøknader 
 



 

 

Forslag til vedtak: 
- Styre vurderer at Idrettsrådet har egenkapital til å gjennomføre innkjøp og klopplegging av 

Rollsjøan og Gamma i 2023. 
- Idrettsrådet søker om spillemidler til Kjentmannsmerke, Gamma og Rollsjøan i 2022. 

Vedtak: 
Forslag til vedtak godkjent 
 

➢ Høringer 
Saksopplysning. 
Idrettsrådet har mottatt følgende høringer.  

- Verdal kommune, Temaplan idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 med høringsfrist 
12. oktober 2022. Idrettsrådet også bedt av kommunen om å sende høringsdokumentene ut til 
medlemsklubbene og TrIK som er utført. 

- Høringsuttalelse fra idrettsrådet oversendt kommunen 6.10.22 
- Kopi av høringsuttalelse fra Trøndelag idrettskrets sendt til kommunen mottatt 7.10.22 

 

Forslag til vedtak: 
- Høringsuttalelse fra idrettsrådet oversendt kommunen 6.10.22 

Vedtak: 
Forslag til vedtak godkjent 

 
➢      Arbeidsgruppe for å utrede redusert hall og baneleie 

     Saksopplysning: 
     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.  

 
- Arbeidsgruppa består av. Frode Strand, Marian Lyngsaunet og Bjørn Erik Haug fra kommunen 

og  Paul Elvebø fra idrettsråd. 
- I tillegg en referansegruppe som innkalles etter hvert bestående av Anne Segtnan, Vinne IL, 

Andrea Rønning, Verdal Turnforening, Odd Arild Holmli Verdal Svømmeklubb og Hans Egil 
Solsem Verdal IL. 

- Kommunen innkalte arbeidsgruppa til oppstartsmøte 14.september, videre møter avviklet 
26.september og 10. oktober med mål om og framlegges som politisk sak i november møtene. 

 

Forslag til vedtak: 
  Taes til etterretning 
Vedtak:  
Forslag til vedtak godkjent 

 
Sak 17  22/23 Orienteringer. 

Paul: 
- Møte med Kulturkontoret 1.september 
- Møte i styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 6. september med følgende sakliste: Status 

anlegget - Økonomi 1-7 - Innmeldte saker Verdal Il - Rapport statsforvalteren angående 
granulat, status og videre tiltak - Mobile utstyrsboder - Frist treningstider vinter 23 

- Lokalavisa Innherred, interju med Ildsjels prisvinner Svenn E. Sagvold 6.9.22, Fredrik og Paul 
deltok også 

- Invitasjon fra Helgådal IL i forbindelse med lansering av en ny bok 7.9.22 om turrenn i 
Trøndelag, Paul og Oddfrid deltok  

- Dialogmøte med Trøndelag idrettskrets 16.9.22 
- Deltatt på Trøndelag fylkeskommune/Trøndelag idrettskrets, digitalt spillemiddelseminar 8. 

september og 26.september.  



 

 

- Verdal kommune, møte 19. september med noen ildsjeler om mulig Frisbee golf i Verdal  
- Møte med kulturkontoret 6. oktober 
 

Ann Sissel: 
- Møte i komiteen 6.9.22 og 11.10.22 
Kjentmannsmerket 
- Årlig Samling av faddere til Kjentmannsmerkene gjennomført på Kultursentret 27.9.22 
- Trenges noe oppgradering av merkepinner osv. til neste år, oppdrag for fadderne. 

Statistikk Kjentmannsmerkene: 
                Antall besøk 

2018/19         35510  
2019/20         30282  
2020/21         29584  
2021/22         32302  

 

Ti på Topp 
- Samling av toppvertene på Bakketun tirsdag 25. oktober 
- Premieutdeling søndag 20.11.2022 på Rådhusplassen som i 2022 – Ordføreren inviteres til 

utdelinga. 
- Toppene for 2023 klare, også toppvertene. 

Statistikk Ti på Topp: 
            Deltakere    Antall besøk 
2018        903               10156 
2019        1219             14041 
2020        1681             19102 
2021        1611             16930 
2022        1399             17266 
 

Sak 18  22/23 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene 
➢       Idrettsoneråd Innherred:  

Saksopplysning:  
- Idrettsoneråd innherred avviklet statusmøte 19.9.22 på Idrettens Hus, Steinkjer med følgende 

agenda. Paul deltok på Teams 
Rundt bordet - Siste nytt fra idrettskretsen – Samarbeidsavtale - Trønderidrettens møteplass 
2022 – Idrettskupong og Eventuelt 

 
➢       Utredning av Idrettstingets sammensetning og representantfordeling 

Saksopplysning:  
- Idrettskretsen inviterte til Teamsmøte 20.9.22 om alternativene i forbindelse med utredning av 

Idrettstingets sammensetning og representantfordeling med svarfrist 26.9.22 
Paul deltok på møte 
Verdal idrettsråd har sendt inn høringssvar 30.8.22 

 
Idrettslagene: 
Verdal Frisbeeklubb: 
Ny klubb under stiftelse. Avviklet stiftelsesmøte 26.9.22  

- Idrettsrådet bistått med lovnorm og diverse. 
- Klubben sendt inn dokumenter til Idrettskretsen og søkt om opptak 

 

Verdal IL: 
- Avviklet ekstraordinært årsmøte 27.9.22, med sak opprettelse av Basketballgruppe. 
- Idrettsrådet gratulerer klubben med ny idrett i Verdalsidretten 

 
Stiklestad Golfklubb: 

- Klubben melder inn at gravemaskiner med grunnarbeid for påbygging av klubbhuset starter 
denne uka. Nytt bygg for golfsimulatorene, tak over treningsfeltet, møterom, hovedinngang og 
diverse står på første trinn. Nytt og høyere nett på treningsområdet kommer vel også på 
nyåret. 

- Klubben avvikler ekstraordinært årsmøte 31.10.22  
 



 

 

Forslag til vedtak: 
- Sak 18 tas til etterretning  

Vedtak: 
      Sak 18 tas til etterretning  
 
 
 
Neste Styremøte mandag  5. desember (julemøte) kl 17.30 på Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter 

 
 
 
 
 
 
 

Paul Elvebø      Andrea Rønning 
Leder       Nestleder 


