Levanger idrettsråd

Forum:

Referat fra:

Levanger idrettsråd

Møtested:
Møtedato:

Utstyrsbua ved
Leva-Fro
03.09.2015

Møteleder:

Per-Otto Røiseng

Tid:

3t

Referent:

Fritjof Sandstad

Deltakere:
Per-Otto Røiseng, Nina Gravaunet, Hilde Hynne,
Fritjof Sandstad, Birgit I. Lello, Ole Nesjø og Kjersti
Nordberg.

Ref.dato:

20.09.2015

Kopi til:
Robert Svarva og Guri Sivertsen.

Forfall:
Olav Strid og Marit Veske.
Fravær:
Saksnr.
Sak
24/15
Daglig leder for Utstyrsbua, Ingvild Radwan, presenterer
bedriften.
- Utstyrsbua ble åpnet 21. april. Pr 1.september hadde de passert 1000
utlån siden oppstarten. Sparksykler er topp nå, og her trengs det flere.
Har utstyr til all slags uorganisert aktivitet. Utstyrsbua fungerer etter
intensjonen. Bua kan ta i mot mer utstyr av mange slag. Det er stort
behov.
25/15

26/15

27/15

Referatsaker.
- Referat fra forrige styremøte godkjent.
- Årsmøtereferatet er sendt til Brønnøysund.
- Eidsbotn. Det har ikke vært padling i sommer. Men det telles fugler
selv om det sies å være veldig få av dem.
- Per-Otto har hatt møte med kajakk-klubben og Innherred Seilforening
ang aktivitet ved Sjøbadet.
Nytt fra Kjersti.
- Stadionparken. Parken ble åpnet 27.august. Den har blitt meget bra,
og høster mye ros.
- Uteområdene ved Frol Oppvekstsenter og Levanger ungdomsskole er
ferdigstilt. Også her har det blitt flotte anlegg som kommunen kan
være stolte av.
- Utleie av kunstgrasbanen på Leira. Her kan kommunen ikke fakturere
for utleie. Da vil momskompensasjonen bli trukket tilbake. Momskomp.
reglementet er ikke godt når det gjelder idrettsanlegg hvor kommuner
samarbeider med idrettslagene.
- 15.oktober. Husk søknadsfrist for spillemidler.
- Torsbustan. Kjersti har fått innspill på behov, og arbeider opp mot
aktørene med videre planer. Vei, parkering, vann og avløp skal også
inn i planene. Jeger og Fisk har anlagt en ny parkering i Torstbustan
utenom alle planer. Det arbeides med å se på om det er mulig å få til
en samordning av snøproduksjon til hopp, langrenn og alpint.
- Avslutning av Friluftslivets år. Kjersti ønsker innspill på passende
aktivitetsforslag.
Handlingsplanen.
- Ti på Topp går veldig bra i år også, skriver Arve Brenne til
Idrettsrådet. Meget godt salg av kart. Og mange gode
tilbakemeldinger. Styret roser arbeidet som blir gjort med Ti på Topp.
Per-Otto og Ole tar en prat med Arve om hvordan arrangemenetet skal
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utvikles videre.
- Kurs. Styrekurs arrangeres i slutten av september. Birigt sender ut
mer info.
Økonomisk oversikt pr 01.09.15..
- Det har vært liten aktivitet på kontoen gjennom sommeren. Ole har
full kontroll på det økonomiske.
Nytt fra Per-Otto.
- Trønderhallen. Det rapporteres om mye utleie av hall og
svømmebasseng.
- Ellers liten aktivitet på flere områder gjennom sommeren.
Valg 2015.
Verdal Idrettsråd har arrangert politisk møte under Øras Dager. Vi i LIR
kommer ikke til å ha tilsvarende møte før valget. Veldig mye bra har
skjedd i Levanger for idretten de siste årene, og vi har meget god
dialog med kommunen.
Idrettskonferanse ved Idrettsplassen.
- Den skal arrangeres 31. oktober og 1. november. Styret i LIR
oppfordres til å delta. Vi skal ha ansvar for programmet i
Idrettskonferansen.
Eventuelt.
- Per-Otto ønsker at det lages en video fra de mange flotte anleggene i
kommunen som kan brukes i div. anledninger.
- Per-Otto skal på spillemiddelkonferanse i uke 37.
- LAM-midlene ble utdelt i midten av juni.
- Neste møte blir i starten av oktober.
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Handlingsplan 2015/2016
Mål
Idrettspolitisk plan

Tiltak
Planen ferdig.
Rulleres hvert 4. år

Medvirkende
Kommune
Idrettskonsulent

Frist
31.12.15

LAM-midler

Idrettsregistreringen

Medlemsklubbene

31.01.16

Spillemidler

Møte med kommunen

Idrettskonsulenten
Idrettsrådet

01.11.15

Kompetanseutvikling

Klubber/lag
Idrettskretsen

31.12.15

”10 på topp”
Videreutvikle konseptet

Kurs, møter,
samlinger.
Temakveld
spillemidler
Styrevervkurs
Samarbeid med HiNT
(sikring av bachlor)
Møte med klubber og
kommunen

Flere
medlemsklubber

01.02.1531.10.15

Arve

Idrettsstipendet

Årlig pris

Sponsorer
Klubber/lag
Levanger-Avisa

01.12.15

Olav,
Fritjof

Hjemmeside

Løpende oppdatering

Løpende

Nina

Trønderhallen/
Levanger Fritidspark

Medlem i styret

Løpende

Per-Otto

31.12.15

Per-Otto,
alle

31.12.15

Alle

31.12.15

Per-Otto,

Felles anleggsplan for
kommunen
Sone Levanger/Verdal
Økt samhandling

Møte med politisk
ledelse i kommunen
og idrettslagene.
Usikker på om vi skal
arbeide videre med
dette.
Møte med klubbene
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Ansvarlig
Kjersti,
Hilde,
Per-Otto
Per-Otto
Alle
m/ordfører

Kjersti/alle
Birgit
Per-Otto

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

X

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

alle
Oppfølging av tema i
idrettspolitisk
handlingsplan

Kommunen
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31.12.15

Per-Otto
Kjersti

