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01/20 Referatsaker.
- Protokoll fra styremøte 7/19 ble godkjent.
- Olav Martin refererte fra møte i Idrettssoneråd Innherred
21.januar.Saker der var anleggsplanarbeid og ønske om
temakvelder. Nytt møte 11.mars.
- Levanger Arena. Moan Idrettspark er nå lagt inn under
Trønderhallen til et kommunalt foretak. Kommunen ville ha
med lederen i Idrettsrådet i det nye styret for foretaket. I
tillegg er Per-Otto Røiseng varamann til styret. Ved neste valg
av styre i foretaket skal Idrettsrådet selv utpeke sin
representant. Levanger kommune har nå kjøpt Moan
Idrettspark av seg selv, slik at selskapet fikk slettet sin gjeld.
Det blir viktig framover å følge med utviklingen i det nye
selskapet. Blir pengene fra kommunen brukt riktig i forhold til
andre anlegg og lag i kommunen? Viktig også med
kompetansedeling ut til anlegg ellers i kommunen. Er det
muligheter for sammarbeid om maskiner til vedlikehold av
baner?
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Høring Langtidsplan for idretten i Trøndelag 2020-2024 «Trønderidretten vil»
Styret gikk gjennom tilsendte forslag til langtidsplan 2020-2024, og
har følgende kommentarer som skal sendes Idrettskretsen:
a) Barneidrett. Her mener vi at følgende setning skal tas inn:

-styrke utdanningen av trenere slik at barneidretten får flere
trenere med relevant kompetanse.
a) Frivillighet. Strekpunkt 2 i dette avsnittet lyder

at nye og enklere tilslutningsformer til idrettsorganisasjonen
skal gi kortere veg til deltakelse i trønderidrettens
aktivitetstilbud.

Styret skjønner ikke hva det menes med dette punktet, og mener det
bør få et tydeligere innhold. I tilleg mener styret at det må komme inn
et eget strekpunkt som sier noe om at idrettsrådene må styrkes.
Videre ønsker styret at det i dokumentet må komme inn et punkt om

Lukket

at det må arbeides for å ansette egne idrettskonsulenter i alle
kommuner.
b)

Økonomi. Strekpunkt 2. Styret er ikke udelt enig i teksten
her. Dette kan gi forskjeller i leie/bruk av f.eks skianlegg og
haller. Skal en type anlegg bli gratis å bruke, mens andre
krever stor dugnadsinnsats og/eller leie? Ved gratis hall-leie
må reduserte kostnader for klubbene gjenspeiles i reduserte
treningsavgifter for barn og unge. Videre er det viktig at ved
utleie av kommunale og offentlige anlegg må det settes av
egen økonomi til dette, og ikke brukes av skolenes allerede
tildelte midler til administrasjon.

FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG. Strekpunkt 2. Hva finnes
allerede i dag på dette feltet?
Strekpunkt 3. Hva menes med idrettsanlegg her? Hva skal komme inn
under begrepet? Kommunene må påse at utbyggingsplaner går til
høring hos idrettsrådene.

03/20

BEDRE TOPPIDRETT. Strekpunkt 2. Må sikre at OLT-tilbudet på
Steinkjer fortsetter.
Strekpunkt 3. Nå må det for alvor settes i gang arbeid for å gi
mulighet til å kombinere yrkesfag og toppidrett!!
Årsmøtet.
Vi prøver å legge årsmøtet til uke 17, og spør Skogn IL om vi kan
komme til deres nye klubbhus.
Årsmeldding. Fritjof fordeler oppgaver mellom medlemmene i styret.
De får tilsendt mail om hva som ønskes tilsendt.
Beate har kontroll på regnskap og budsjett. Dette skal også sendes
Fritjof når det er ferdig, slik at det kommer med i årsmeldinga.
Program forut for selve møtet: Omvisning i klubbhuset, og evt. et
innlegg fra alpingruppa.
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Revidering av lov for Levanger Idrettsråd.
Styret gikk gjennom tilsendte krav til ny lov for idrettsrådet. Styret
gikk også gjennom loven for Verdal Idrettsråd. OMI noterte punkter vi
ønsker å redigere i forhold til Verdals lov, og sender et forslag til
styremedlemmene. Endelig forslag legges fram for årsmøtet i april, og
blir gjort gjeldende etter det.
Neste styremøte.
Dette blir 13 februar. Hovedsak der blir idrettskretsens anleggsplan.
Eventuelt.
- Idrettskretsting. Dette avholdes 24. -25. april på Stjørdal.
Styret ønsker at Olav Martin Indgaard og Olav Strid deltar. I
tillegg ønske forslag på en dame fra et av kommunens
idrettslag.
- Representanter fra Idrettsrådet på lagenes årsmøter? Vi tar
opp på vårt årsmøte om lagene ønsker besøk.
- Er det ønskelig at Idrettsrådet drar i gang kurs for
barneidrettsansvarlige i lagene?
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