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PROTOKOLL 
 Styremøte tirsdag 14.12.2021 kl 17 

 

Møtedeltakere: 
Styret: Øivind Gladsø, Ola Nygard, Knut Guldbrandsen, Eivind Gjeraker, Bente Landmark, Svein 
Mossing, Brit Stavik og Cecilie Brekke  
 
Adm. og referent: Kathrine Sole Semb  

 
Sak nr. 
5.1 PROTOKOLL 
 BIR 4 - 21/22 
 Forslag til vedtak: 

Protokollen taes til etterretning 
 

5.2 ALPINANLEGGENE 
 Gjøre en utredning i løpet av H1 2022 sammen med berørte idrettslag for å vurdere 

på litt sikt; fremtidig inntektsnivå, fremtidig kostnadsnivå og langsiktig behov for 
kommunal støtte. Spilles eventuelt inn til partiprogrammer og økonomiplan 2023-26. 

 Vedtak: 
Styret godkjenner plan for utredning av alpinanleggenes drift. 

 

5.3 OMDISPONERING AV TILSKUDD 
 Allerede tildelte tilskudd til planlagte tiltak i Kolsås skisenter ønskes omdisponert til 

andre tiltak. 
 Vedtak: 

Styret godkjenner omdisponering av tilskudd. 
 

5.4 ANLEGGSPLAN 2023-26 
 Gjennomgang av innspill til anleggsplan 2023-26 for å legge retningslinjer for 

prioritering. Følgende områder prioriteres for tildeling kommunale midler:   

• Investeringer som sikrer eksisterende anlegg 

• Anlegg som sikrer at det kan drives vinteridrett; alpint, langrenn, bandy og 
skøyter, i en tid med mildere klima (inkludert små-baner bandy/skøyter)  

• Tennishaller  

• Sjøsport  

• Ridehall; blant annet fordi det er tilbud til unge jenter og utøvere med 
funksjonsnedsettelser 

For haller: 
Her søkes behovet dekket gjennom skoleutbygginger og områdeutbygginger. 
 
Hva prioriteres ikke for tildeling kommunale midler (men kan prioriteres for 
spillemidler): 

• anlegg for svømming (har fått stor svømmehall) 

• klubbhus (utover beløp avsatt spesifikt til klubbhus); fordi det ikke gir 
idrettsaktivitet direkte  

• golf; fordi har stort eget inntekts potensiale    
 Vedtak: 

Styret godkjenner prioriteringer av områder for tildeling av kommunale midler. 
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5.5 LÅNEGARANTI VED ANLEGGSUTVIKLING 
 Idrettslagene strever med unødvendige kostnader når de tar opp lån ved realisering 

av anlegg. Etablering av lånegaranti via kommunen vil gi dem mye bedre 
betingelser og dermed begrense den økonomiske belastningen slik den er i dag. 

 Et godt dokumentert forslag sendes til Idrett og bad. 
 Vedtak: 

Styret godkjenner plan om å relansere lånegaranti som en kommunal ordning. 
 

5.6 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 
5.6.1    Årsmøte 2022  
5.6.2  Budsjett 2022 
5.6.3  Prioriteringsmodell til bruk ved behandling av anleggsplan   
5.6.4  Nadderud Stadion 
5.6.5  Høringsinnspill 
 

 EVENTUELT 
 Synliggjøre kompleksitet i sakene vi jobber med; nå anleggsplanen. 
   
  
Neste møte; tirsdag 18. januar kl 17 – om det blir teams eller fysisk møte kommer vi tilbake til. 
  
  
 
  Kathrine Sole Semb 141221 
 
  


