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- Protokoll fra styremøte 2/20 ble godkjent.
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Løypetilskudd i Levanger kommune.
Bakgrunn for denne saken er et brev fra Markabygda IL. De etterlyser
mer informasjon om hva som er grunnlaget for nåværende
tildelingsprosedyre og kriterier for løypetilskudd. Klubben mener at det
burde være åpent for innsyn hva klubbene har rapportert inn av
opplysninger.
Saksopplysninger: I Levanger kjøres det i dag skiløyper rundt omkring
i kommunen i regi av 9 frivillige lag og foreninger når snøforholdene
tilsier at det er mulig. Det er totalt 5 løypemaskiner fordelt på Frol IL,
Ytterøy IL, Skogn IL, Markabygda IL og IL Aasguten. Resterende lag og
foreninger som kjører løyper benytter ATV eller snøskuter (Ekne IL,
Sportsklubben Nessegutten, Ronglan IL og Grønningen hytte- og turlag
(GHOT).
Kjersti Nordberg orienterte styret om ordningen med løypetilskudd
som ble innført for 2019. Kommunestyrets vedtak 12.12.2018 lød
slik:
1)
Dagens løypetilskudd på årlig kr. 250 000 i støtte til innkjøp av
maskiner og utstyr, gjøres om til årlig driftstilskudd som fordeles på
aktuelle lag og foreninger som kjører løyper for allmennheten
2)
Rådmannen gis fullmakt til å fordele det årlige driftstilskuddet til
aktuelle lag og foreninger, som baserer seg på løypetilbudet som gis.
3)
En vesentlig andel prioriteres til løypekjøring til Frolfjellet, som er
det desidert mest besøkte og mest snøsikre utfartsstedet i Levanger.
Dette forutsetter løsning for videre løypekjøring på Frolfjellet.
4)

Intensjonen er at løypetilskuddet økes når dette er økonomisk

forsvarlig.
Kjersti viste også til vedleggene som ble sendt ut i fjor i forbindelse

Ansvar
OMI

Åpen

Lukket
X

med innrapporteringen fra lagene som driver løypekjøring. For å få
mest ut av de kommunale kronene, fordeles det der det kjøres mest
og er størst utgifter. Kommunen ønsket en enkel innrapportering for å
gjøre det minst mulig byråkratisk for lagene. Når det gjelder
spørsmålene fra Markabygda IL, så ligger tallene for det alle sammen
har rapportert inn i ephorte, og er derfor offentlig. Men for ettertida vil
det ikke være noe i veien for å sende dette ut sammen med
tildelingsbrevet til lagene.
På skjemaet for innrapportering skal det kun føres opplysninger om
løypekjøring. Nytte/leiekjøring skal ikke være med.
Kjersti mener det kan legges med enda mer informasjon til de som
kjører før det skal innrapporters (1.mai 2020) for inneværende vinter.
Rapporteringen skal skje til idrettskonsulenten, som i sin tur vil
orientere Idrettsrådet om forslag til tildeling.
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Olav Martin Indgaard orienterer Markabygda IL om Idrettsrådets
behandling av saken.
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Styret mener at Idrettsrådet må komme med innspill til kommunen før
budsjettarbeidet for 2021 starter, og minne om at gjeldende tilskudd
fra kommunen på kr 250.000 har stått uendret siden 2008. Det er
derfor tid for å justere dette beløpet.
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Eventuelt
*) Olav Strid og Kjersti Nordberg orienterte om siste ukers arbeid i
interimstyret for Torsbustan. Det ble besluttet at dette tas opp som
egen sak i Idrettsrådet på neste styremøte som blir 31.mars.
*) Idrettskonsulent Kjersti har de siste dagene fått noen henvendelser
om at enkelte idrettsanlegg fortsatt benyttes, selv om de er koronastengt. Kjersti vil på en fin måte sende oppfordring til anleggseierne
om at de må informere de som benytter anleggene om hvorfor
anleggene må holdes stegt.
*) Sekretær etteryser et bilde til å pryde forsiden av årsmeldinga for
2019. Bildet må gjenspeile en lokal idrettsaktivitet for året.
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Utsettesle av årsmøtet.
- Styret vedtrok at årsmøtet for 2019 er utsatt på ubestemt tid
pga korona-pandemien. Styret vil komme tilbake med ny dato
når situasjonen tillater møtevirksomhet igjen.
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