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Referatsaker.
Referatet fra styremøtet 18.06.13 ble godkjent.
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Ansvar

Åpen

Lukket

POR

X

Nytt fra Kjersti.
Revidert anleggsplan.
Nye anlegg:
*)Tre anlegg fra RC Bilklubb. Bane/klubbhus/lager
*)BMX Freestyle på indre bane velodromen.
*)Nessegutten. To nærmiljøanlegg: basistreningsområde og
rulleskiløype.
*)Ytterøy. Rehabilitering lysløype.
*)Ankolmplassen naboring. Tur/klatreløype.
*)Stadion. Det legges fram planer for 10 forskjellige nærmiljøanlegg på gamle stadion. (Det vil også bli et P-hus der).
Velodromen. Venter på avklaringer fra Departementet, og
momsavklaringer. Har avviklet statusmøte med IL Sverre i uke
37.
Fabritius. Kjersti har vært i Formannskapet ang.
utvikling/rehabilitering av Fabritiusbanen, og evt. gjenbruk av
gammel kunstgrasbane.
Felles anleggsplan for Verdal og Levanger kommuner, pluss
Inderøy. POR tar en telefon til rådmann i Verdal for å purre på
et møte.
Fotballhall. POR, Jan Mosling og Torbjørn Storsve fra styret for
Fritidsparken er med i ei arbeidsgruppe som skal se på
muligheter for fotballhall på Moan. Tilsvarende hall som RBK
bygger (Abrahallen). Om det skal realiseres, er det
Fritidsparken som skal stå bak.
Kjersti og Anette skal uke 38 på spillemiddelseminar på Røros
arrangert av Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner. Dept.
vil også være tilstede.

KN

X

Nytt fra POR.
Fritidsparken. Campingen bidrar til å holde økonomien i
Fritidsparken i ballanse. Burde vært flere campinghytter. De
som er der i dag er bortimot 100% utleid. LFK har fått med en
representant inn i styret for parken.
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Trønderhallen. Ikke budsjettert med nok vannforbruk. Derfor er
det et lite minus i regnskapet pr dato. Fortsatt 9 timer ledig for
utleie av hele hallen pr uke. Og det har vært litt for lite besøk i
bassenget.

Møteplassen mars 2014.
POR
1. og 2. november på Steinkjer. POR er med i arbeidsgruppa
som arbeider med innholdet i samlinga. Kjersti blir med og
snakker om opprettelsen av stillingen som idrettskonsulent i
Levanger.
Årsmøte mars 2014.
Vi ber oss heim til Levanger Fotballklubb denne gangen. POR
POR
tar kontakt.
Handlingsplan.
AB
Ti på Topp. Det går mot ny deltagerrekord i år også. Arve kaller
inn medarbeiderne til møte i oktober for planlegging av ny
sesong.
HHH/BIL
Kurs. Avviklet kurs i styrearbeid sist helg v/Hilde og Birgit.
Brukbart oppmøte, men flere lag med idrettsskole manglet. Det
ble 25 deltagere, inkludert 9 fra Sund Folkehøgskole. Vi må
vurdere om vi skal kjøre et tilsvarende kurs før/etter jul, og gå
HHH/BIL
rett på de klubbene som har idrettsskoler.
LAM-midler. POR har fått bekreftelse fra NTIK på at vår tildeling
POR/AB
av LAM-midler er godkjent. Arve opplyser at pengene har
kommet på konto til klubbene.
Basistreningskurs. Fritjof undersøker med Einar Lund om
FS
kretsen har midler til et kurs i Løa.
Hjemmesida.
Hjemmesida vår ligger nede. Arve og Stig har hatt et møte med
Jensen Media for å se hva de kan tilby av tjenester. Kjersti
mener vi bør vurdere å bruke Facebook i stedet. Årlig
supportavgift for ega hjemmeside i Jensen Media ligger på
rundt kr 5000. Oppstartskostnadene ligger på ca kr 21000.
Styret går for at vi engasjereer Jensen Media til å lage ei ny
hjemmeside for oss. Og Kjersti lager egen facebookprofil for
oss.
Foredrag på Levanger Bibliotek.
Idrettsrådet har fått en forespørsel om å være med på å
arrangere en foredragskveld med Stig Morten Skjæran
3. okt klokka 19.00. «Kan livskvalitet måles i BMW eller BMI?»
Vi sender ut info til lagene om foredraget, og bevilger kr 1500
til gjennomføringa. Fritjof møter.
Logo for Idrettsrådet.
Styret ønsker forslag fra lagene på logo for Idrettsårdet.
Eventuelt.
Arve. Komiteen for kulturuka i juni 2014 har kontaktet Arve.
Tema folkehelse. De ønsker at Idrettsrådet skal være med på
dette. Arve blir med fra oss.
Arve sender regning til Magneten på penger til idrettsstipendet.
Kjersti. Anleggsregisteret. Registeret er ikke fullstendig enda.
Det har vært litt sammenblanding av navn, og dårlige registere
fra tidligere. Det er mye detektivarbeid som gjenstår for å finne
fram til alt. Ole må hjelpe til i Åsen, Arve for Ekne/Ronglan, Stig
for Skogn, POR for sentrum, Marit for Nesset, og Hilde/Fritjof
for Frol.
POR ønsker å skrive brev til Verdal kommune. Når Anette
kommer tilbake etter permisjon, vil Kjersti bli overflødig på
kulturkontoret. Vi vet det er behov for idrettskonsulent også i
Verdal, og Samkommunen burde ha minst en 100% stilling.
Kjersti sitter på mye kompetanse nå, som burde beholdes
i Samkommunen.
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Handlingsplan 2013/2014
Mål
Idrettspolitisk plan

Tiltak
Planen ferdig.
Rulleres hvert 4. år

Medvirkende
Kommune
Idrettskonsulent

Frist
31.12.13

Ansvarlig
Kjersti/Stig

LAM-midler

Idrettsregistreringen

Medlemsklubbene

01.08.13

Per-Otto

Spillemidler

Møte med kommunen

Idrettskonsulenten
Idrettsrådet

01.11.13

Kjersti/PerOtto

Kompetanseutvikling

Kurs, møter,
samlinger

Klubber/lag
Idrettskretsen
Vår 2013
Vår 2013

Kurs i styrearbeid
Kurs om kosthold

”10 på topp”
Videreutvikle konseptet

Instruktørkurs for
aktivitetsleder i
idrettsskoler
Kurs i basistrening
Møte med klubber og
kommunen

Idrettsstipendet

Årlig pris

Hjemmeside
Trønderhallen/
Levanger Fritidspark
Felles anleggsplan for
samkommunen

Stig, Hilde,
Birgit,
Marit.

Høst 2013

Flere
medlemsklubber

01.02.1331.10.13

Arve, PerOtto

Sponsorer
Klubber/lag
Levanger-Avisa

01.12.13

Per-Otto,
Fritjof

Løpende oppdatering

Løpende

Arve, Stig

Medlem i styret

Løpende

Per-Otto

Idrettsrådet,
Idrettskonsulenten,
kommunene og
lag.
Idrettsrådene
Idrettskonsulent
HiNT, NTIK
Klubber/lag

31.12.13

Per-Otto,
Kjersti

31.12.13

Per-Otto,
Hilde,
Kjersti
Stig/PerOtto

Kommunen

31.12.13

Møte med politisk
ledelse i kommunene
og idrettslagene.

Sone Levanger/Verdal

Få sonen oppe å gå.
Involvere klubber/lag.

Økt samhandling
mellom idrettene og
lagene

Møte med klubbene

Økt samhandling
mellom idrettsrådet og
politikerne i kommunen

Oppfølging av tema i
idrettspolitisk
handlingsplan
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31.12.13

Stig/PerOtto

