Levanger idrettsråd

Forum:

Referat fra styremøte 2/20

Referat fra:

Levanger Idrettsråd

Møtested:
Møtedato:

Hos Fritjof
Sandstad
13.02.2020

Møteleder:

Olav Martin Indgaard

Tid:

2,5 t

Referent:

Fritjof Sandstad

Deltakere:
Olav Martin Indgaard, Fritjof Sandstad, Beate
Kjønstad, Olav Strid, Kjersti Nordberg.
Bodil Oust i sak 8/20.
Forfall: Kari Aunan, Kjell Olav Einarsve, Kristin
Kolsum Storaunet.

Ref.dato:

15.02.2020

Kopi til:
Anita Ravlo Sand, Nina Bakken Bye og Guri
Sivertsen.

Fravær: Ingen
Saksnr.
Sak
07/20 Referatsaker.
- Protokoll fra styremøte 1/20 ble godkjent.
- Det er nå avklart at Årsmøtet blir i Skogns nye klubbhus på
Reemyra i uke 17.
08/20

Håmmår’n fjellsportklubb kommer for å orientere om sine
ønsker om bedre klatrefasiliteter i Trønderhallen.
Bodil Oust møtte for Håmmårn Fjellsportklubb, og redegjorde for
dagens aktivitet og anleggsønsker framover.
Klubben har i dag 70 medlemmer. I tillegg har klubben 55 med på
nybegynnerkurs. Og 50 deltar i barneklatring, mens 25 deltar på
ungdomsklatring. Ingen av disse er pr i dag registrert som medlemmer
i klubben.
Klubben ønsker å utvikle/utvide anlegget som er i dag i Trønderhallen.
De trenger mer anlegg for en voksende idrett. Det meste av aktiviteten
i klubben foregår i Trønderhallen, men noe i anlegg ellers i NordTrøndelag. Den beste delen av klatreanlegget i Tr.hallen går ned til
handballflata. Derfor blir den sjelden ledig. Det trengs større og bedre
buldreareal for rekrutteringa. Det er ledig areal oppe ved galleriet som
er godt egnet for buldring. Bodil Oust fortalte om idretten som et
lavterskeltilbud som passer for alle. Veksten i sporten er veldig stor på
landsbasis.
Hva trengs for å bygge en buldrevegg på tenkte areal i Tr.hallen?
Håmmårn kan ikke søke om spillemidler til et anlegg inne i Tr.hallen.
Kostnadene vil ligge på 5-6000 kroner pr m2 buldreareal. Det vil være
ca 200m2 i Tr.hallen. I tillegg er det plass til et barnebuldreanlegg som
Håmmårn kan tenke seg å bygge opp på dugnad. Det er mulig det
trengs en pleksiglassvegg mellom et evt. buldreanlegg og et areal for
friidrettstrening som ligger i forkant. Totalt vil det være behov for
investeringer i størrelsesorden ca 2 mill. Et eksisterende buldreanlegg i
Stjørdal er det som ligger lengst nord i Trøndelag pr i dag. En
buldrevegg plassert i Tr.hallen kan nå målgrupper som kan ha stort
behov for en slik type aktivitet.
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Retningslinjer for prioritering av spillemidler for
fylkeskommunen.
Kjersti Nordberg orienterte styret om nye retningslinjer. Bakgrunnen er
at NT- og ST-idrettskretser har hatt egne modeller for tildeling. Det er
stort press på spillemidler for tida. Kostnadsoversalg i Trøndelag i 2020
er på 4,2 milliarder. Tildeling i 2019 var på en brøkdel av dette. I 2019
ble bare 20% av kostnader på anlegg i Trøndelag dekt av spillemilder.
Ikke 33% som det burde vært. I tillegg er det 5 års ventetid på å få
midler.
Det nye er at vi i framtida ikke kan søke om spillemidler på alle anlegg.
Bare anlegg det er behov for. Kjøreavstrand kommer bl.a. inn i ei slik
vurdering, dekningsgrad, type anlegg m.v. Prioriteringen som er sendt
ut på høring fra Fylkeskommunen er slik:

«Anlegg som prioriteres i Trøndelag i perioden 2020-2023
For å nå målene vil følgende anlegg bli prioritert ved tildeling av
spillemidler, fra 1 til 5:
1. Interkommunale anlegg
2. Mindre aktivitetsanlegg, inkludert nærmiljø- og friluftslivsanlegg, som
er tilrettelagt for allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser, i
nærmiljøet og ved skoler
3. Anlegg som skal arrangere store nasjonale eller internasjonale
mesterskap, med plan for høy hverdagsaktivitet i tiden før og etter
arrangementet
4. Anlegg med et høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder
med lav anleggsdekning
5. Anlegg for svømming som er tilrettelagt for både svømmeopplæring
og organisert aktivitet».
Styret i Levanger Idrettsråd ønsker at punkt 1 skal hete
«Interkommunale anlegg og anlegg hvor to eller flere klubber går
sammen om anlegget».
Krav om forhåndsgodkjenning av et anlegg faller bort nå. Styret ser
med bekymring på konsekvensene for anlegg bygd av frivillige
organisasjoner som er ferdigbygd og som står i kø og venter på
utbetalinger, men støtter Fylkeskommunens forslag på denne måten:

1. Interkommunale anlegg og anlegg hvor to eller flere klubber går
sammen om anlegget.
2. Mindre aktivitetsanlegg, inkludert nærmiljø- og friluftslivsanlegg, som
er tilrettelagt for allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser, i
nærmiljøet og ved skoler. Anlegg med et høyt aktivitetspotensiale for
barn og unge, i områder med lav anleggsdekning.
3. Anlegg som skal arrangere store nasjonale eller internasjonale
mesterskap, med plan for høy hverdagsaktivitet i tiden før og etter
arrangementet
4. Anlegg for svømming som er tilrettelagt for både svømmeopplæring
og organisert aktivitet».
Det skal være høringsmøte på de nye retningslinjene på Stjørdal 25.
februar, i regi av Idrettskretsen. Olav Martin Indgaard deltar der, og
avtaler en felles uttalelse med de andre idrettsrådene i sonen i
etterkant av dette møtet.
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Anleggsplan for Idrettskretsen.
Idrettskretsen må på et tidlig stadium stimulere klubber til å
samarbeide om anlegg, og selv komme tidlig på banen i slike saker.
11.mars skal det være et møte mellom idrettsrådene i sonen.
Idrettskretsen, politisk ledelse og administrasjon i kommunene er også
invitert. Der kan Kjersti Nordberg fortelle om våre erfaringer med
arbeidet i Torsbustan, der mange klubber nå samarbeider. Det blir
enda viktigere å få en felles anleggsplan for Verdal og Levanger i
framtida.
Noen kommentarer til krav i anleggsplanen:
Må det være rulleskiløype og kunstsnø i Frolfjellet Skisenter for at det
skal være et regionalt anlegg? Her mener Idrettsrådet at kravene er
for strenge. Likedan med hoppanlegget i Torsbustan. Er det nødvendig
med porselen i tilløpet og heis? Hva med alpinbakkene i Torsbustan?
Friidrettsanlegget på Moan? Olav Martin Indgaard forfatter et skriv om
mangler i tilsendt plan.
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Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet.
Her velger Idrettsrådet å ikke sende noen høringsuttalelse.
Nytt fra Kjersti.
- Levanger Kommune har inngått avtale med friskus.com
Kommunen søker om å bli pilotkommune på digitalt fritidskort.
BUF-direktoratet bevilger midler til et slikt pilotprosjekt.
- Kommunalt kulturtilskudd er økt med kr 300.000 i Levanger.
200.000 av dette skal øremerkes fritidskortet.
- Mye arbeidstid brukes på Torsbustan for tida. Det har vært
mange møter i interimstyret i vinter. Nytt fellesmøte for
brukerne blir 24.februar. Olav Martin Indgaard og Olav Strid
deltar fra oss. Målet er at alle idrettslagene blir med på en
eierpost i Torsbustan. Trond Hustad er leder i interimstyret, og
har lagt ned et veldig godt arbeid der til beste for alle. Styret i
Idrettsrådet roser ellers arbeidet Kjersti Nordberg har gjort
gjennom flere år for å lande dette store prosjektet.
- Baneleie/hall-leie. Kjersti N har vært i møte med
driftskomiteen i kommunen og orientert om Idrettsrådets syn
på baneleie/hall-leie. Kommunen skal utarbeide rapporten
Idrettsrådet har bedt om.
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Neste styremøte.
Neste møte blir i uke 14. Dato kommer.
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Eventuelt.
-Sekretær etteryser et bilde til å pryde forsiden av årsmeldinga for
2019. Bildet må gjenspeile en lokal idrettsaktivitet for året. Haster!
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