
 

 

 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE – VERDAL IDRETTSRÅD 

 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Dag/Dato: Mandag 5. desember 2022 – kl 17.30 – 20.00 
 

Til stede:   
Paul Elvebø @ 
Andrea Rønning@ 
Ann Sissel Vehus@ 
Oddfrid Holmli@ 
Fredrik Grevskott@ 
Ida Terese Holmen@ 
Frode Strand, Verdal kommune@  
Pål Sverre Fikse@ Ordfører (19.00 – 20.00) 
Einar Olav Larsen, Leder utvalg Mennesker og Livskvalitet@ (19.00 – 20.00) 
Geir Olav Jensen@ Komunediretør (19.00 – 20.00) 
 
Forfall: 
Andrea Rønning 
 
Agenda: 

- Styremøte fra 17.30 – 19.00 
- Samarbeidsmøte med Ordfører, leder utvalg Mennesker og Livskvalitet og Komunediretør 

19.00 – 20.00 
- Juletalerken og avslutning 20.00 ------ 

 

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

 
KL 19.00 – 20.00: 
Årlige møte med Ordfører, leder av utvalg Mennesker og Livskvalitet og Kommunedirektøren. 
- Leder ønsket velkommen til møte og orienterte om samarbeidet med politikken og ADM i 

kommunen. 
- Aktiviteten for Idrettsråde og idretten har vært stor i 2022 med mange politiske idrettsaker og 

god aktivitet i idretten der det blant annet er kommet 3 nye klubber. 32 klubber er nå tilsluttet 
Idrettsråde. Verdal IL har opprettet en Basketballgruppe som er ny idrett i Verdal. De 32 
klubbene tilbyr 27 forskjellige idrettsaktiviteter til innbyggerne. 

- Verdal er en av få kommuner i Trøndelag som opplevde økning i medlemstall og aktivitetstall 
under årets Idrettsregistrering for 2021 takket være god jobbing av frivilligheten i klubbene. 

- Idrettsrådet ønsker å revidere sammarbeidsavtalen med kommunen høsten 2023 som 
underskrives våren 2024 i Kommunestyre. 

- Leder orienterte om revidering av  sammarbeidsavtalen og oppdatering av anleggsplanen som  
Idrettsoneråd Innherred jobber med. 

 

- Ordfører, leder av utvalg Mennesker og Livskvalitet og Kommunedirektøren framhevde den 
gode jobben som Idrettsråde gjør med blant annet å være på saker som angår idretten i 
utredninger og opp mot politisk ved sluttbehandling. 

- Kommunedirektøren stilte spørsmål om samarbeidet mellom ADM og idrettsrådet som leder 
svarte opp 

- Ellers diskusjoner rundt noen av idrettsaker som kommer til vedtak i Kommunestyre 13.12 
- Kommunen ser fram til fortsatt godt samarbeid med Idrettsråde.. 
 
 
 



 

 

SAK 19 – 24  2022/2023 
 
SAKLISTE: 
SAK 19  22/23 Godkjenning av sakliste. 
      Vedtak. 
      Framlagt sakliste godkjent 
 
SAK 20  22/23 Godkjenning protokoll av 17.10.2022: 
      Leder fremmet følgende forslag til vedtak. 
- Protokoll fra møte 17.10.22 godkjennes med merknad at medlemskap i Verdal Næringsforum 

og underslagsforsikring i Gjensidige er sagt opp jamfør vedtak i  sak 22 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 17.10.22 godkjennes med merknad 

 
SAK 21  22/23 Referatsaker. 
- TrIK: Mail av 24.10.22, invitasjon til temamøte "Seksuell trakassering" på Steinkjer 28.okt 
- Kjentmannsmerket/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen  11.10.2022 
- TrIK: Mail av 7.11.22, nyhetsbrev til idretten i Trøndelag november 2022 
- TrIK: Mail av 7.11.22, idrettskretsen ber idrettsrådene sende inn saker til Idrettstinget 2023 
- TrIK: Mail av 16.11.22, idrettens valgsaker – 300 dager igjen til kommunestyre- og 

fylkestingsvalget 
- Innherred isidrettslag: Mail av 28.11.22, referat fra styremøte 24.11.22  
- NIF: Mail av 30.11.22, tap av medlemskap i Norges idrettsforbund (NIF) for Innherred 

Bowlingklubb 
- Kjentmannsmerke/Ti på Topp: Referat fra møte i komiteen 15.11.22 
- TrIK: Mail av 5.12.22, strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner   

 

Forslag til vedtak: 
- Referatsakene taes til etterretning 

Vedtak: 
Referatsakene taes til etterretning 

 
Sak 22  22/23    Vedtakssaker. 
➢ Økonomisk status per 5.12.22  

Saksopplysning:  
- Økonomisk oversikt per 5.12.22 med prognose ut året viser et underskudd mindre en 

budsjettert 
 

Forslag til vedtak:  
- Økonomisk oversikt taes til orientering  

Vedtak:  
Økonomisk oversikt taes til orientering  
 

➢ Kriterier til framtidige utstyr/aktivitetsmidler  
Saksopplysning: 

- Kriteriene til idrettsrådets utstyr/aktivitetsmidler revideres og framlegges på årsmøte 12.6.23 til  
godkjenning. 
 

Forslag til vedtak: 
- Revidert utkast framlegges på Styremøte 6.2.23 – ansvar Ida 

Vedtak:  
Revidert utkast framlegges på Styremøte 6.2.23 – ansvar Ida 

 

➢ Kjentmannsmerkene - Spillemiddelsøknader 2023 
Saksopplysning: 

- Idrettsrådet sender inn 2 spillemiddelsøknader for påfylling av klopper i trasse til 
Kjentmannsmerkene Gamma og Rollsjøan i 2023. 

- Søknadene er utarbeidet og oversendt kommunen for godkjenning.  
 
 



 

 

Forslag til vedtak: 
- Spillemiddelsøknadene innarbeides i idrettsrådets budsjett for 2023. 

Vedtak:  
Spillemiddelsøknadene innarbeides i idrettsrådets budsjett for 2023. 

 

➢ Idrettsoneråd innherred, revidering av samarbeidsavtale 
Saksopplysning: 

- Idrettsoneråd innherred ble opprettet i 2019 bestående av Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer 
og Snåsa idrettsråd samt en sonekordinator og med adm bistand fra idrettskretsen. Det ble 
inngått en samarbeidsavtale 11. september 2019 som nå revideres for to nye år. 
 

Forslag til vedtak: 
- Framlagt forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes.   
- Idrettsoneråd innherred fatter endelig vedtak i møte 13.12.22 

Vedtak:  
Framlagt forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes.   
Idrettsoneråd innherred fatter endelig vedtak i møte 13.12.22 

 

➢ Høringer 
Idrettsrådet har mottatt følgende høringer.  

• Trøndelag idrettskrets. Høring på årlig prioritering av idrettsanlegg i Trøndelag 
Saksopplysning: 

- I tråd med det offentlige kravet til behovsdokumentasjon for tildeling av spillemidler til 
idrettsanlegg, så gjør Trøndelag idrettskrets en årlig prioritering for "anlegg av regional 
betydning i et aktivitetsfellesskap".  

- Prioritering av «idrettsanlegg av regional betydning i et aktivitetsfellesskap» ble gjort av 
Idrettskretsstyret i 2022. Idrettskretsen ønsker nå innspill fra idrettsrådene på forslag til 
endringer i denne prioriteringen for 2023. 

- Høringsfrist er fredag 16. desember 2022 til trondelag@idrettsforbundet.no   
 

Forslag til vedtak: 
- Framlagt forslag godkjennes.  
- Felles forslag til revidert prioritering godkjennes av idrettsonerådet i møte 13.12.22 og 

oversendes Idrettskretsen 
Vedtak:  
Framlagt forslag godkjennes.   
Felles forslag til revidert prioritering godkjennes av idrettsonerådet i møte 13.12.22 og 
oversendes Idrettskretsen 

 

➢ Idrettstinget 2023 
Saksopplysning: 

- NIFs Idrettsting arrangeres hvert 2.år, neste blir den 2. til 4. april 2023 i Bergen. 
- Idrettskretsen har alltid invitert idrettsrådene til å komme med forslag/innspill til saker man 

ønsker fremmet på idrettstinget.  
- Styret i TrIK vil behandle innkomne forslag og bestemme hvilke saker/forslag som skal 

fremmes fra Trøndelag idrettskrets på idrettstinget 2023. 
- Idrettsrådene bes ivareta idrettslagene i sin kommune hvis det kommer forslag fra disse i 

tillegg. Utsendt til klubbene i Verdal med svarfrist 30.11.22, det innkom ingen forslag. 
- Frist for å melde innspill/forslag til idrettskretsen settes til senest 15. januar 2023. 

 

Forslag til vedtak: 
- Framlagt forslag godkjennes.  
- Felles forslag til Idrettstinget 2023 godkjennes av idrettsonerådet i møte 13.12.22 og 

oversendes Idrettskretsen 
Vedtak:  
Framlagt forslag godkjennes.  
Felles forslag til Idrettstinget 2023 godkjennes av idrettsonerådet i møte 13.12.22 og 
oversendes Idrettskretsen 
 
 



 

 

➢ Arbeidsgruppe for å utrede redusert hall og baneleie i kommunale idrettsanlegg 
     Saksopplysning: 
- Arbeidsgruppe bestått av. Frode Strand, Marian Lyngsaunet og Bjørn Erik Haug fra kommunen 

og  Paul Elvebø fra idrettsråd. Møte avviklet 26.10.22 – se referat 
- Referansegruppa bestående av Paul Elvebø, Verdal idrettsråd, Anne Segtnan, Vinne IL, 

Andrea Rønning, Verdal Turnforening, Odd Arild Holmli Verdal Svømmeklubb, Hans Egil 
Solsem Verdal IL og Frode Strand, Marian Lyngsaunet, Bjørn Erik Haug fra kommunen. 
Møte i 2.11.22. – se referat 
 

Forslag til vedtak 
Taes til etterretning 
Vedtak: 
Taes til etterretning 

 

➢ Idrettsaker 2022 
Saksopplysning: 

- Politikken behandlet flere saker i Formannskapet 24 og 28.11 og i Kommunestyre 28.11.22 der 
noen ble innstilt til Kommunestyrets budsjettmøte 12.12.22. (se vedlagt oversikt) 

- I Kommunestyre 28.11.22 ble forskuttering av spillemidler til Vuku idrettslag og Temaplan for 
idrett, lek, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 vedtatt. 

- Idrettsrådet avviklet Teamsmøte 1.12.22 med berørte klubber i sakene Redusert hall- og 
baneleie og Tråkkemaskiner i Verdal opp mot budsjettmøte 12.12.22. 
 

Forslag til vedtak: 
- Idrettsaker taes til etterretning 

Vedtak:  
Idrettsaker taes til etterretning 

 
Sak 23  22/23 Orienteringer. 

Paul: 
- Møte med idrettskretsen 25. oktober om allidrett i Verdal 
- Verdal kommune, møte angående Pilegrimsleden på Prestegården, Stiklestad 28.10.22. 
- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 16.12.22. Idrettsrådet fikk ikke til å delta. 

Sakliste: Vintertreninger og påmelding fra lag - Drøfte økning i baneleie ref. økte kostnader drift 
- Deltatt på Formannskapsmøte 3.11.22, der Kommunedirektøren la fra utkast til budsjett for 

2023 og investeringsbudsjett 2023 - 2026 

- Samarbeidsmøte med kulturkontoret 4. november 
- Deltatt på Idrettens hederskveld i Trondheim 4. november i lag med Svenn Erik Sagvold og 

varaordfører Anne Grete Valbekmo. 
- Deltatt på fagsamling for idrettsråd i Trondheim 5. november 
- Henvendelse fra Aukra Idrettsråd - Interesse for "Tippekupongen" 
- Kulturkontoret 17. november, gjennomgang av politiske idrettsaker i november møtene. 
- Verdal kommune, årlig koordineringsmøte 18. november om tilrettelegging for aktivitet og 

friluftsliv 
- Deltatt på AP sitt gruppemøte 21.11.22 angående kommunebudsjettet 
- Avisomtale i Innherred med leder i idrettsrådet 
- Til stede på Formannskapet sitt møte 24.11.22 om kommunebudsjettet 
- Samarbeidsmøte med kulturkontoret 2. desember 
- Styre avviklet arbeidsmøte på Teams 30.11.22 
 

Ann Sissel: 
- Møte i komiteen avviklet 15.11.22 
Kjentmannsmerket 
- Begynt og se på budsjett for Kjentmannsmerkene for 2023 
- Godt med besøk på postene med 32578 besøk i år mot 29584 i 2021. 
Ti på Topp 
- Avslutning på Bakketun med komiteen og toppvertene 25.10.22 med servering. 
- Premieutdeling søndag 20.11.2022 på Rådhusplassen – Leder i utvalg Mennesker og 

Livskvalitet Einar Olav Larsen holdt hilsningstale. 



 

 

- 1412 deltakere med 18178 besøk i 2022 mot 1611 deltakere med 1690 besøk i 2021 
- Jobbing med neste års poster pågår 
 

Sak 24  22/23 Trøndelag idrettskrets/Idrettslagene 
➢       Idrettsoneråd Innherred:  

Saksopplysning:  
- Idrettsoneråd innherred avviklet arbeidsmøte på Teams 20.10.22 med følgende agenda. Paul 

deltok. 
Status rundt bordet - Økonomi/budsjett - Stunt/Markering i media - Nytt fra idrettskretsen – 
Eventuelt 

 

➢       Kvartalsvis møte IR og TrIK nr 4 2022 
Saksopplysning: 

- Idrettskretsen avviklet møte på Teams med idrettsrådene 10.11.22 med følgende agenda. 
Paul deltok. 
Nyheter fra Trøndelag idrettskrets - hva er fokus for TrIK-styret nå - lokale aktivitetsmidler - 
TrIKs ungdomsutvalg - vi er alle opptatt av hvordan få ungdommen med, men hører vi på hva 
de sier sjøl? - hva arbeides det med i kommunene våre? - hva gjør DITT idrettsråd nå? 

 

➢       Idrettsoneråd Innherred:  
Saksopplysning:  

- Idrettsoneråd innherred avviklet arbeidsmøte på Steinkjer/Teams 14.11.22 med følgende 
agenda. Paul deltok på Teams 
Informasjon om Innherred regionråd v/Marit Moe – Revidering av samarbeidsavtale for 
idrettsonerådet, fokusområde (kort- og langsiktig) de neste 2-4 årene - Høring på årlig 
prioritering av idrettsanlegg i Trøndelag - Runde rundt bordet - Siste nytt fra idrettskretsen - 
Eventuelt 

 

Idrettslagene: 
Ny klubb - Verdal Frisbeeklubb: 

- Trøndelag Idrettskrets har mottatt søknad om opptak av idrettslag fra Verdal Frisbeeklubb. 
NIF ber i e-post av 18.10.22 om idrettsrådets bekreftelse eller innsigelser på opptak. 
Idrettsrådet sendt bekreftelse 18.10.22 og har ingen innsigelse mot opptak av klubben. 
 

- Trøndelag Idrettskrets har behandlet søknad om opptak av Verdal Frisbeeklubb i NIF og 
bekrefter 28.10.22 at søknaden er godkjent. 
Idrettsrådet gratulerer og ønsker klubben velkommen i Verdal idrettsråd. 
 

- I forbindelse med forespørsel fra Verdal Frisbeeklubb om å etablere frisbeegolf bane på Ørin 
innkalte Verdal kommune, Verdal frisbeeklubb og idrettsrådet til en befaring av aktuelt område 
14.11.22. Fra idrettsrådet deltok Ida Terese Holmen  
 

Stiklestad IL: 
- Avviklet ekstraordinært årsmøte 26.10.22. Vedtak om låneopptak til kjøp av brukt 

tråkkemaskin. Paul deltok fra idrettsrådet  
 

Stiklestad Golfklubb: 
- Avviklet ekstraordinært årsmøte 31.10.22. Vedtak om utbygging av klubbhus osv. 

Idrettsrådet invitert og deltok v/Paul 
 

Verdal IL: 
- Søknad om opptak av Basketball som ny idrett i Verdal IL, jamfør vedtak på ekstraordinært 

årsmøte 27.9.22 innsendt 31.10.22 til Idrettskretsen 
- Idrettskretsen bekrefter i e-post av 7.11.22 at Basketball som egen gruppe i Verdal IL er 

godkjent og opprettet i idrettens database. 
- Idrettsrådet gratulerer klubben med en ny tilvekst til idretten i Verdal 
 

Innherred Bueskytterklubb: 
- Klubben hadde besøk fra  Norges  Bueskytterforbund den 10.november. Idrettsrådet invitert, 

men fikk ikke til å delta. 
 



 

 

Ness IL: 
- Henvendelse fra klubben om mangel på strøm til belysning av uteområde/kunstgressbane 

Bjørn Ness stadion som klubben har fått bruksrett på i 10 år og der strømmen er koblet fra. 
Henvendelsen oversendt teknisk avdeling i kommunen for oppfølging 

 

Forslag til vedtak: 
- Sak 23 tas til etterretning  

Vedtak: 
      Sak 23 tas til etterretning  
 
 
 
Neste Styremøte mandag  6. februar 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Paul Elvebø      Andrea Rønning 
Leder       Nestleder 


