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Satsningsområder Oppgaver Tiltak Tid Ansvar 
1. Samarbeid Sør-Odal 

kommune 
Samarbeid/møter med:  

• Kulturrådgiver, Henriette 
Eriksen.   

• Frivillighets og folkehelse 
koordinator, Hanne Aanstad 

• Leder for aktivitetsskolen, 
Marte Gotlund  

• FDV forvaltning drift og 
vedlikehold 

• Kommunalsjef oppvekst, Denis 
Agry 

• Delta med representant i 
frivilligrådet 

 
 
 

- Fronte saker fortløpende 
- Mål om minst et møte med hver enhet i 

året 
- Fremme samarbeidsavtalen  
- Forslag til innstilling kommunale 

kulturmidler 
- Fordele tid kommunale haller 
- Delta i rullering av kommunal plan for 

idrett og friluftsliv 
- Jobbe for å øke potten til kommunale 

kulturmidler for idrett 
- Være pådriver for aktivitetsskolen 

 

 
 
 
 
 
Marte 
deltar 
jevnlig på 
møter i 
idrettsrådet 

Alle 
 
 

2. Samarbeid med 
lagene 

Samarbeidsmøter med skigruppene - Fordele midler til løypekjøring 
- Lage forslag til grunneierkontrakter 
- Jobbe for mer og bedre samarbeid 

  

 Samarbeidsmøte med fotballgruppene - Følge opp samarbeidsavtale mellom 
fotballgruppene 

Sept og 
våren 2021 
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 Styremøter rundt i lagene    

 Samarbeidsmøte med ledere - Ta opp aktuelle felles tema 
- Jobbe for mer samarbeid mellom lagene 
- Paraidrett 

Høst/vår  

 Arrangere kurs i samarbeid med 
idrettskretsen 

- Klubbadmin.  
- Ungdomsinvolvering 

  

 Delta på lagenes årsmøter ved behov  Vinter/vår Fordele på alle 

 Fordele LAM midler - Etter retningslinjer fra NIF og SOIR Høst  

 Følge opp Vinteraktivitetsdag -  Jan/feb  

 Følge opp Sommeraktivitetsdag, Tine 
stafett 

-  Mai  

3. Idrettstilbud i gamle 
Samf.hus/ 
skolelokaler 
 

• Kontakt med politikerne i 
kommunen for å følge saken 

• Kontakt med leder Sør-Odal 
grenderåd 

• Møte med Næring og 
kommunikasjonsrådgiver, Jon 
Kristian Strand. Delta på 
aktuelle møter for grenderådet 

- Jobbe for å få til gunstige avtaler for 
idretten 

 Alle 

4. Aktivitetsskolen • Kommunen 

• Lagene 

- Pådrivere, stimulere til fortsatt drift 
- Informere og motivere 

  
 

5. Ungdomsinvolvering  • Tema på ledernivå 

• Aktivitetlederkurs inn i 
ungdomsskolen 

- Ungdomsinvolvering, nytenkning 
- Oppfordre til mentorordninger 
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• Fange opp kurs informere 
lagene om å sende ungdommer 
på kurs 

 

6. Nettside og face 
book side 

• Jevnlige oppdateringer -    


