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Ansvar
33/15
Referatsaker
- Protokoll fra styremøte 03.09.15 godkjent.
FS
- Hjemmesida. Det har vært layoutmessig oppdatering i det siste. Fint
NG
om Nina får beskjed om slik oppdatering slik at hun vet når sida er
nede.
- Styrekurs. Det ble 25 deltagere på kurset. Meget vellykket. Sponset
BIL
møtelokale av Norske Skog Skogn. Idrettskretsen sto for serveringa.
34/15
Mulighetsstudie Levanger Fritidspark.
- Per-Otto viste skisser for tenkt utforming av Fritidsparken. Formen på
POR
velodromen er nå godkjent, og planene for velodromen er med det mer
konkrete nå enn tidligere. Idrettsrådet ønsker mer info om
kostnadssida på dette prosjektet før de kan uttale seg.
- Når det gjelder kunstgrasbanen så har kommunen bevilget 9 millioner
over en 4-årsperiode for å oppgradere anlegget. Tribuneanlegget til 2
millioner er inne i disse 9 millioner, og ble tatt i år.
- Den prosjekterte fotballhallen bør inneholde 2 tennisbaner, noe det
skulle være plass til med litt justeringer. Og det bør være muligheter
for løpebane rundt fotball-flata. Denne hallen må komme som et
suplement til Levangerhallen.
35/15
Spillemidler.
Vi har ingen liste foreløpig, men styret tok en runde rundt bordet om
KN/POR
hva slags anlegg vi forventer vil komme på lista i år.
36/15
Årsmøte for 2015.
Vi ønsker oss til Ekne i år. Arve lufter saken med leder i Ekne IL. Møtet
POR
kan f.eks. være onsdagen i uke 9. Ansvarsfordeling som tidligere.
37/15
Ti på Topp.
Evalueringa for 2015 er avsluttet. For 2016 må registreringa legges
AB
om. Ti på Topp har nå blitt så omfattende at registreringa må legges
over på nett. Det vil bli en engangsinvestering på ca kr 20.000 for
dette. Bøkene som ligger på «toppene» vil likevel bli utplassert også i
2016. Dermed vil de som ikke har tilgang til registrering på nett ha
mulighet for registrering som før. I år vil Ti på Topp komme opp i
38.000 besøk. Det nye systemet for registrering er til testing nå og vil
være i drfit fra 1. februar.
For 2015 er det registreret nesten 10.000 forskjellige personer på tur.
Samarbeidet med lagene som er med i Ti på Topp er helt utmerket. Alle
stiller også opp i 2016. Postene neste år vil bli gradert i lett, middels
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og krevende. Det skal byttes ut 7 «topper».
Arve skal i møte med Funksjonshemmedes Råd 1.desember for å
orientere om opplegget, og få innspill fra Rådet.

38/15

39/15

40/15

AB

Årets bøker skal hentes inn 1.november. Arve og Ole legger fram
AB/ON
budsjett for Ti på Topp 2016 på neste styremøte.
Nytt fra Per-Otto.
- Levanger Fritidspark. Campingen går meget godt året rundt. Totalt vil
POR
regnskapet for parken i 2016 kommet ut i pluss/minus null.
- Trønderhallen vil komme ut i pluss i år. Godt besøk i badeanlegget, og
POR
hallflatene er fullt utleid.
- NTIK. Per-Otto sitter i anleggsutvalget i kretsen. Han synes det er for
POR
få henvendelser fra kretser og lag. Idrettsplassen skal arrangeres
31.oktober. Per-Otto blir vår representant der.
POR/HHH
- Per-Otto og Hilde var hos IL Sverre sist lørdag på klubb-besøk.
Positivt møte.
Møte med kommunen 19.11.15.
Møtet er klokka 18.00. Kjersti sender en liste over søkere til
POR/KN
spillemidler til Idrettsrådet før møtet slik at rådet for forberedt seg. Det
er ønskelig at alle i Idrettsrådet møter den 19.
Eventuelt.
- Møte med Driftskomiteeen i kommunen blir etter jul.
POR
HHH/POR
- Julemøtet for Idrettsrådet blir hos Hilde 10.desember.
AB/POR
- Arve: Ti på Topp trenger lagerplass. Arve kontakter kommunen for å
høre om de har noe ledig. Samtidig hører Per-Otto om muligheter for
hjelp til kopiering hos kommunen.
FS
-Fritjof orienterte styret om at Frol orientering var oppfordret av NOF til
å søke på VM i 2019. Han fortalte om prosessen orienteringsavdelingen
var inne i med tanke på terreng, kart, arenaer, TV-produksjon,
overnattingsfasiliteter, stevnesenter, pressesenter, sponsorer mm.
Publikumsløpene samtidig med VM pleier å samle fra 3000 til 5000
deltagere. Årets VM i Skottland genererte en meromsetning for
næringslivet i vertskommunen på NOK 75 millioner før og under VM.
Orienteringsavdelingen må ha et beslutningsgrunnlag klart rimelig
raskt, og må bestemme seg for om de vil søke innen 15.november.
ON
- Ole. Mer underskrifter til Brønnøysundregisteret for disponering av
bankkonto trengtes, og ble ordnet.
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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

01.12.15

Olav,

2

Ansvarlig
Kjersti,
Hilde,
Per-Otto
Per-Otto
Alle
m/ordfører

Kjersti/alle
Birgit
Per-Otto

Klubber/lag
Levanger-Avisa

Fritjof

Hjemmeside

Løpende oppdatering

Løpende

Nina

Trønderhallen/
Levanger Fritidspark

Medlem i styret

Løpende

Per-Otto

Felles anleggsplan for
kommunen
Sone Levanger/Verdal
Økt samhandling
mellom idrettene og
lagene
Økt samhandling
mellom idrettsrådet og
politikerne i kommunen

Møte med politisk
ledelse i kommunen
og idrettslagene.
Usikker på om vi skal
arbeide videre med
dette.
Møte med klubbene

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

31.12.15

Per-Otto,
alle

31.12.15

Alle

31.12.15

Per-Otto,
alle

Oppfølging av tema i
idrettspolitisk
handlingsplan

Kommunen

31.12.15

Per-Otto
Kjersti
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