Levanger idrettsråd

Forum:

Referat fra:

Levanger idrettsråd

Møtested:

Fritjof Sandstad

Møtedato:

19.01.2015

Møteleder:

Per-Otto Røiseng

Tid:

2,5 t

Referent:

Fritjof Sandstad

Deltakere:
Per-Otto Røiseng, Arve Brenne, Hilde Hynne, Birgit I.
Lello, Ole Nesjø, Marit Veske, Fritjof Sandstad og
Kjersti Nordberg. Anette B Dalheim kom til sak
4/15.

Ref.dato:

25.01.2015

Kopi til:
Robert Svarva og Guri Sivertsen.

Forfall:
Marit Veske og Olav Strid
Fravær:
Saksnr.
Sak
1/15
Referatsaker
Referat fra forrige styremøte godkjent.
Innsendt høring kulturplan. Denne ligger nå ute på nett, og skal opp
i driftskomiteen i kommunen 21.januar.
2/15
Årsmøte.
- OK Skøynar har tatt på seg vertskapet. Dato kommer senere.
- Regnskap 2014.
Regnskapet viser et overskudd på godt og vel kr 17.000. Dette er
takket være en kjempedeltagelse i «10 på Topp». Styret godkjenner
regnskapet, og legger det fram for årsmøtet for endelig godkjenning.
- Budsjett. Arve la fram forslag til budsjett for 2015. Styret godkjente
forslaget.
- Sakliste. Vi legger opp til standard sakliste.
- Årsrapport. Den skrives av Per-Otto og Fritjof. Styremedlemmene må
komme med innspill om de har noe som skal være med. Forslag til
forsidebilde ønskes også.
- Handlingsplan.
- Idrettspolitisk plan står likt som tidligere.
- LAMmidler har rapporteringsfrist 31.01. POR følger opp
klubbene.
- Spillemidler. Søknadene ble sendt inn 15. januar.
- Kompetanseutvikling. Nye forslag til tema ønskes.
- «10 på Topp». Fra 01.02 til 31.10 som før. (Informer om at 4-5
av toppene er tilrettelagt for funksjonshemmede.)
- Felles anleggsdel for Levanger kommune.
- Sonearbeid. Her ble det diskusjon i styret om dette punktet skal
fortsette å være med. Vi må ta med noe i årsmeldingen om at vi har
utfordringer med å få til noe med sonearbeidet. Idrettskrets,
kommunen og idretten må bruke felles begrep for ikke å snakke forbi
hverandre.
- Valgkomiteen er varslet om hvem som står på valg i år.
3/15
Styret i LIR
- Arve ønsker å gå ut av styret. Men vil ta på seg jobben med å
organisere «10 på Topp».
- Hvordan fungerer vi som styre? Et skikkelig løft å ha en
Idrettskonsulent i kommunen. Mange av oss i styret har sittet lenge
nå. Valgkomiteen må vurdere om nye koster skal inn.
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Nytt fra Anette/Kjersti
- Anette er tilbake som Idrettskonsulent i 50% stilling nå. Hun skal
utover dette arbeide med frivillighetsportalen og tilskuddsportalen.
(Disse to bør demonstreres på årsmøtet).
- Temaplanen ble godkjent i kommunestyret. Idrettskonsulenten skal
informere lagene om temaplan og sjekkskjema.
- Nye saker: Idrettskonsulenten (Anette og Kjesti) var invitert til Nesset
forrige uke. Nessegutten signaliserer ønske om flerbrukshall på Nesset.
Anette og Kjersti orienterte om regler for søknad om spillemidler.
- Forhåndsgodkjenning av Skognhallen må fornyes nå.
- Anette gikk gjennom høringsuttalelser som har kommet ang.
kommunedelplan kultur.
Nytt fra Per-Otto.
- Trønderhallen. Siste styremøte var i jula. Sliter nå med vannskade i
hallen.
- Levanger Fritidspark. Nye tribuner er bestilt fra Kina for levering i
slutten av mars. Må være på plass til sesongstart. Det blir 992
sitteplasser. Da blir det maks lov å slippe inn 1600 tilskuere.
Fritidsparken vil gå med overskudd i 2014 takket være godt besøk på
campingen.
- Velodromen. Ikke mer nytt siden forrige styremøte.
Friluftslivets år 2015.
Det ble en flott åpning av året, med Kjersti i spissen. 50 personer var
innom på åpningskvelden i Staupsmarka. Årest «10 på Topp» ble også
presentert.
Mellom 40 og 50 personer var med på fakkeltur til Stokkvola. Det var
også aktiviteter på Bokkhaugen og i Markabygda. Mye fin PR fra
tiltakene.
Kjersti skal koordinere for kommunen og stimulere til aktivitet.
Kan «10 på Topp» stå for en «Månedens tur» gjennom hele sesongen?
Idrettslagene kan engasjeres i dette opplegget. Arve tar tak i saken.
Orienteringsklubbene kan være med og arrangere kurs i bruken av kart
og kompass. Handballklubben planlegger uteaktiviteter i forbindelse
med årets handballskole.
Klubb-besøk.
Første besøk er på Ytterøy 28.januar. POR og Hilde eller Fritjof deltar
der.
Hva kan Idrettsrådet bidra med overfor klubben? Styrearbeid,
Klubbadmin., idrettsregistrering, spillemidler mm vil være tema.
Eventuelt.
- «10 på Topp» skal pakkes i uke 4. Arve og de ansvarlige for toppene
ordner dette.
- Birgit, vannaktiviteter i Eidsbotn. Birgit har arbeidet videre med
saken. Kommunen v/Kjersti og Fylkeskommunen er koblet inn i
arbeidet. Kjersti skal kontakte aktuelle brukergrupper og ha et møte i
starten av februar.
- Fylket har kontaktet Idrettsrådet med spørsmål om det kan finnes
områder nært sentrum hvor det kan anlegges en asfaltert rulleskiløype.
Røstad peker seg naturlig ut og bør være en styrke for
idrettsutdanninga på HiNT. POR og Anette går videre med saken.
- Arve har blitt invitert til G-sport. De ønsket å sponse «10 på Topp».
Men Idrettsrådet skal ikke ta i mot sponsing, så Arve takket høflig nei.
Det samme gjelder for kommunen og Friluftslivets år.
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Handlingsplan 2015/2016
Mål
Idrettspolitisk plan

Tiltak
Planen ferdig.
Rulleres hvert 4. år

Medvirkende
Kommune
Idrettskonsulent

Frist
31.12.15

Ansvarlig
Anette
Per-Otto

LAM-midler

Idrettsregistreringen

Medlemsklubbene

31.01.15

Per-Otto

Spillemidler

Møte med kommunen

Idrettskonsulenten
Idrettsrådet

01.11.15

Anette
Per-Otto

Kompetanseutvikling

Kurs, møter,
samlinger

Klubber/lag
Idrettskretsen

”10 på topp”
Videreutvikle konseptet

Møte med klubber og
kommunen

Flere
medlemsklubber

01.02.1531.10.15

Idrettsstipendet

Årlig pris

Sponsorer
Klubber/lag
Levanger-Avisa

01.12.15

Per-Otto
Fritjof

Hjemmeside

Løpende oppdatering

Løpende

Trønderhallen/
Levanger Fritidspark

Medlem i styret

Løpende

Arve
Ole
Anette
Per-Otto

Vurderes
løpende.

Møte med politisk
ledelse i kommunen
og idrettslagene.

Idrettsrådet,
Idrettskonsulenten,
kommunen og lag.

31.12.15

Sone Levanger/Verdal

Usikker på om vi skal
arbeide videre med
dette.

Idrettsrådene
Idrettskonsulent
HiNT, NTIK

31.12.15

Økt samhandling
mellom idrettene og
lagene
Økt samhandling
mellom idrettsrådet og
politikerne i kommunen

Møte med klubbene

Klubber/lag

31.12.15

Oppfølging av tema i
idrettspolitisk
handlingsplan

Kommunen

31.12.15

Felles anleggsplan for
kommunen
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