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 Organisasjon 

Nordre Follo idrettsråd(NFIR) er et organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og ble opprettet 2. 

april 2019 etter en sammenslåing av Oppegård og Ski idrettsråd. Årsberetningen gjelder for 

perioden 1.1.2020 til 31.12.2020.  

1.1 Styret  
Styret i NFIR har bestått av:  

Leder Nina K. Vøllestad  Oppegård IL 

Nestleder  Jan Thomas Birkeland Ski IL Ishockey   

Styremedlem   Arild Hepsø Langhus IL Håndball 

Styremedlem   Anne-Lise Sørli  Kolbotn IL 

Styremedlem    Oskar A. Kleven Follo Sykkelklubb   

Styremedlem   Ragnhild Riis  Kolbotn IL 

Varamedlem   Andreas Jeksrud Ski IL Fotball   

Varamedlem   Ida Westgaard Friskis og Svettis/Svartskog IF 

    

1.2 Valgkomite 
Valgkomiteen har bestått av: 

Leder Gard Kjølholt  Kolbotn IL 

Medlem Bente Wardenær Oppegård IL   

Medlem   Ragnar Underland Ski IL Alliansen 

Varamedlem   Jacob Simonhjell  Kråkstad IL 

 

1.3 Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget har bestått av: 

Gry Sulerud                  Oppegård IL                               Medlem 1 år  

Steinar Helstrup          Ski IL idrettsskolen                   Medlem 1 år  

Vidar Fålun                   Oppegård IL                                 
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1.4 Medlemsoversikt 
 

Pr 31.12.2020 er det 60 idrettslag som er medlem av NFIR 

Berserk K-1 Kickboksingklubb  
Danseklubben Move On Follo  
Fjell Miniatyrskytterlag 
Follo Dansestudio  
Follo Discgolf klubb 
Follo Flyklubb 
Follo Fotballklubb 
Follo HK Damer 
Follo HK Herrer 
Follo Kampsport Klubb 
Follo Petanca Klubb 
Follo Sykkelklubb 
Friskis & Svettis Oppegård 
Friskis & Svettis Ski 
Gjersjøen Golfklubb 
Kolbotn Bokseklubb 
Kolbotn Idrettslag 
Kolbotn Klatreklubb 
Kolbotn Sykkelklubb 
Kolbotn Taekwon-Do Klubb 
Kolbotn Tennisklubb 
 

Krokhol Golfklubb 
Kråkstad IL  
Langhus IL Alliansen  
Langhus IL Fotball  
Langhus IL Håndball 
NMK Follo 
Nordre Follo FK 
Nordre Follo Orientering 
Oppegård Golfklubb 
Oppegård Idrettslag 
Oppegård Seilforening 
Oppegård Skytterlag 
RA padleklubb 
Siggerud IL  
Siggerud Klatreklubb  
Ski Aktivitetslag for   
         Funksjonshemmede 
Ski Bryteklubb 
Ski Golfklubb 
Ski IL Alliansen 
Ski IL Fotball 
 

Ski IL Friidrett 
Ski IL Håndball  
Ski IL Idrettskole  
Ski IL Innebandy 
Ski IL Ishockey  
Ski IL Tennis  
Ski IL Turn 
Ski Ishockey Elite 
Ski Judo og Ju-Jitsuklubb  
Ski Kampsportklubb  
Ski Karateklubb 
Ski Klatreklubb  
Ski Pistolklubb  
Ski Rideklubb  
Ski Svømmeklubb  
Ski Taekwondoklubb  
Skimt Ski & Orientering 
Sofiemyr Judokwai 
Svartskog IF 
 

 

Idrettslagene representerte til sammen 24005 NIF-registrerte medlemskap i flg. NIFs 

idrettsregistrering pr 31.12.19. 

Alders- og kjønnsmessig fordeler medlemmene seg slik: 

  Kvinner Menn 

Aldersgruppe 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 

Antall 569 3655 2356 390 2855 563 4229 2808 701 5879 
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 Oppfølging av arbeidsprogrammet 

På årsmøte 2020 ble følgende arbeidsprogram vedtatt: 

Arbeidsprogram for Nordre Follo idrettsråd 2020-2021Nordre Follo idrettsråd (NFIR) skal 
arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. NFIR skal være en arena for 
samarbeid mellomidrettslagene, mellomidrettslagene og de kommunale myndigheter og 
mellom idrettslagene og idrettskretsen. Arbeidet i NFIR skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Siden NFIR ble etablert, har det i stor grad vært 
arbeidet med å etablere gode samarbeidsarenaer og møteplasser for medlemmene, mellom 
NFIR og medlemmene og mellom NFIR og kommunen. En viktig oppgave vil være å utvikle 
gode og åpne rutiner og prosesser som sikrer god ivaretagelse av hele bredden av 
medlemmenes interesser. NFIR skal legge opp arbeidsformer som sikrer at både små og 
store idrettslag og idretter blir hørt. Samarbeidet mellom NFIR og medlemmene skal preges 
av gjensidig og forpliktende deltagelse i NFIRs prosjekter.  
 
Nedenfor følger en konkretisering av de mest sentrale arbeidsoppgavene 2020 og 2021: 
 
1. NFIR skal utarbeide forslag til 

 Prinsipper for fordeling av treningstider og arrangement 

 Plan for anleggsutvikling i Nordre Follo frem mot 2030 

2. NFIR skal gjennomgå og evaluere samarbeidsmodeller for drift og vedlikehold av anlegg  

3. NFIR skal avholde møter med medlemmene minst en gang pr halvår  

4. NFIR skal arbeide for finansiering av administrativ ressurs for idrettsrådet 

5. NFIR skal arbeide for å bli involvert i alle relevante prosesser i kommunen 

Arbeidet i 2020 ble preget av pandemisituasjonen, ved at møtevirksomhet og samarbeid med 
idrettslag og kommunen ble begrenset. En del er gjort via digitale møter, men flere større 
arrangementer for diskusjon og samarbeidsutvikling måtte avlyses. De enkelte oppgavene omtales 
nedenfor., og møter med idrettslagene rapporteres innbakt i øvrige saker. 

Ordinært årsmøte for 2020 ble avholdt som video-møte 19. mai, men med en begrenset saksliste. 
Saker som ble vurdert til å kreve mer diskusjon, ble utsatt til et fysisk ekstraordinært møte i 15. 
september.  

Det ble tilsatt en daglig leder i 20 % stilling 1. januar 2020. Han har arbeidet med ulike forberedelser 

og utredninger og samarbeidet og støttet kommunens ulike avdelinger innenfor oppvekst og idrett i 

tillegg til kontaktsøkende virksomhet og støtte til alle idrettslag i kommunen. Det ble også arbeidet 

med å få på plass en ny Facebookside for idrettsrådet.  

 

2.1 Prinsipper for fordeling av treningstid 

Styret hadde et foreløpig utkast klart våren 2020, og skulle vært diskutert på møte med 

idrettslagene 19. mars. Dette ble avlyst og første diskusjon var på ekstraordinært årsmøte i 
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september. Temaet var også hovedtema i møtet med idrettslagene 3. november. Saken var planlagt 

fremlagt på årsmøtet i 2021, men på grunn av kommunens behov for tidligere vedtak våren 2021, 

besluttet styret å legge saken frem til behandling i ekstraordinært årsmøte i januar 2021.  

2.2 Plan for anleggsutvikling i Nordre Follo frem mot 2030 
Styret har gjennom hele 2020 arbeidet med en anleggsplan. Vi mottok vinteren 2020 et godt 

innspill på saken fra gruppen med daglige ledere. Dette har vært et godt utgangspunkt for styrets 

arbeid. VI inviterte de mindre idrettslagene til et eget møte for å få frem deres behov. Alle 

idrettslag ble også invitert til å komme med innspill skriftlig.  Underlaget som ble innhentet dannet 

utgangspunktet for fremlegget på ekstraordinært årsmøte. Opplegget som ble vedtatt da, har blitt 

fulgt opp videre, blant annet i medlemsmøte 3. november. Vår ambisjon var å få gode innspill og 

synspunkter fra idrettslagene. Det ble god anledning til diskusjon i grupper og i plenum. Vi opplevde 

å få frem bredden av synspunkter og behov på tvers av idretter, størrelser på idrettslag og 

geografisk tilhørighet.  

Innspillene fra idrettslagene førte til at det ble gjort en særlig innsats for å vurdere kampidrettenes 

behov, og får frem mulige løsninger. Daglig leder har vært drivende i arbeidet. I desember ble det 

arrangert et kampsportmøte hvor klubbene fikk svar på en rekke fakta og hvordan de forestilte seg 

fremtiden der de befant seg i dag eller om de kunne tenke seg å være med på et forsøk overfor 

kommunen om å etablere et kampsortsenter for alle kampsportklubbene, bli der de er i dag eller 

om de kunne tenke seg et tilbygg til allerede eksisterende haller.  

Diskusjonene og innspillene har gitt verdifulle bidrag til kommunens Temaplan for idrett og 

friluftsliv som ble vedtatt høsten 2020. De danner også grunnlaget for idrettsrådets innspill til 

kommunens arbeid med Behovsplan 2.0 som forventes lagt frem våren 2021.  

2.3 Avtaler vedrørende drift og vedlikehold av idrettsanlegg 
Idrettsrådet har i samarbeid med kommunens administrasjon innhentet avtaler vedrørende drift, 

leie og bruk av idrettsanlegg. Gjennomgangen viser store ulikheter i avtalene. Kommunen har 

igangsatt et arbeid med sikte på harmonisering av avtalene. NFIR er lovet deltakelse i kommunens 

workshop'er på tvers av avdelinger innad i kommunen. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 

2021.   

2.4 Finansiering av administrativ ressurs 

Styret i idrettsrådet har arbeidet etter en tredelt modell for varig finansiering av NFIRs drift, 

inkludert en daglig leder. De tre aktuelle finansieringskildene er kommunen, Norges idrettsforbund 

og medlemsklubbene. NFIR har de senere årene fått 45.000 kr fra kommunen i driftsstøtte. Vi søkte 

kommunen om kr 350.000 kr for 2021. Men det ble avslag.  

NFIR var pådriver på kretstinget i oktober om å løfte frem en sak om bidrag til finansiering av 

idrettsråd fra Norges idrettsforbund. Saken kommer opp på idrettstinget i 2021. På bakgrunn av 

den økonomiske situasjonen til NFIR, legger styret frem forslag om medlemskontingent for 

årsmøtet i 2021.  
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2.5 Samarbeid med kommunen 

I oktober 2020 ble partnerskapsavtale med kommunen undertegnet. Den gjelder frem til 23.9 2024. 

Avtalen evalueres første gang etter et år deretter ved behov i avtaleperioden. 

Idrettsrådet har gjennom 2020 etablert gode samarbeidsforhold til kommunedirektørens stab, ved 

kommunalsjef, virksomhetsleder og rådgiver for idrett og friluftsliv.  Dette har gitt et godt 

fundament for å sikre involvering i alle relevante prosesser.  

NFIR har også hatt møte med politikerne. I januar hadde vi møte med ordfører og utvalgsleder. Vi 

har også deltatt på andre møter med politikerne knyttet til initiativ fra idrettslag. NFIR arrangerte 

også et møte med gruppelederne i mai. Idrettsrådet har i tillegg vært tilstede på flere møter i 

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur, både digitalt og fysisk.  

 

 Møtevirksomhet og representasjon 

3.1 Styremøter og årsmøte 
Det ble avholdt 12 styremøter i 2020. Årsmøte for 2019 ble avholdt 19. mai (videomøte). I tillegg 

var det et ekstraordinært årsmøte 15. september som ble avholdt med fysisk tilstedeværelse.  

3.2 Møter med idrettslagene 
I tillegg til de større møtene som er omtalt ovenfor, har det vært en rekke mindre møter med et 

eller flere idrettslag. Daglig leder har hatt individuelle klubbmøter for å bli kjent med klubbene. 

Daglig leder har også hatt møter med idrettslagene for å få frem ulikheter i avtaler og 

leiebetingelser mellom kommunen og idrettslag. Vinterdrift av kunstgressbaner er et eksempel på 

store ulikheter. Det er viktig å få sikret likeverdighet så raskt som mulig. 

På bakgrunn av rådmannens behovsplan som ble fremlagt våren 2020, inviterte NFIR alle idrettslag 

til et møte 3. juni om en felles strategi. Møtet ble avholdt både fysisk og via video. På bakgrunn av 

dette ble det sendt en uttalelse med bred støtte i idrettslagene.  Innspillet fikk ingen betydning for 

vedtaket. 

Som følge av at svømmehallen på Langhus skal rives innen 31.12.2021 ble det avholdt flere møter 

med svømmeklubbene. Klubbene har hatt vanskelige tider, både fordi Sofiemyrhallen har vært 

stengt en periode, og fordi det er klart at det ikke vil være noen erstatning for Langhus bad når det 

stenges 1.1.2022. Det har vært arbeidet med å finne løsninger både på kort og lang sikt. Arbeidet 

har også vært fulgt opp i møter med kommunen og med Langhus IL Alliansen, som initiativtaker til 

utbyggingsprosjekt på Langhus.   

3.3 Møter med administrasjon og politikere i Nordre Follo kommune 
Vi har deltatt i følgende møter med kommunen: 

 2. januar. Åpningsarrangement - Nordre Follo kommune 

 16.januar. Frivilligforum, administrasjonen.  
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 17.januar, ordfører og leder oppvekst, idrett og kultur om partnerskapsavtalen.  

 28.januar, administrasjonen om partnerskapsavtalen.  

 28.januar. Fritidskortet, administrasjonen.  

 12.mai. Fritidskortet, administrasjonen. 

 12.mai. Møte med gruppelederne i de politiske partiene.  

 3.juni. Om svømmehaller, administrasjonen.  

 8.juni. Tilskuddsordninger, administrasjonen.  

 11. juni. Anlegg og temaplan. administrasjonen 

 15. juni. Invitert til gruppemøte for Høyre 

 15.juni. Fritidskortet, administrasjonen.  

 15.juni. Temaplan, administrasjonen.  

 30.august. Partnerskapsavtalen. Møte med leder og nestleder i Utvalg for oppvekst, idrett 

og kultur.  

 7.september. Temaplan for frivillighet, administrasjonen.  

 28. september. Møte med Kolbotn IL, leder og nestleder i Utvalg for oppvekst, idrett og 

kultur 

 23.oktober. Aktiv Fritid, administrasjonen.  

 19. november.  ALLEMED-dugnad, administrasjonen.  

 10.desember. Oppstart Behovsanalyse idrettsanlegg, administrasjonen.  

3.4 Annen møtevirksomhet og representasjon 
Representanter for idrettsrådet har deltatt på nasjonale og regionale arrangementer i regi av Viken 

idrettskrets:  

 24.4 Webinar om digitale årsmøter.   

 28.4 Webinar om coronasituasjonen.  

 22. juni. Idrettsrådsseminar.  

 22.september. Daglige ledere i idrettslag og idrettsråd.  

 23.september. Idrettspolitisk handlingsplan 

 9-10 oktober Flesberg. Anleggskonferanse.  

 23. oktober. Idrettsrådsseminar 

 24.oktober, Kretsting for Viken idrettskrets.  

 3.november. Idrettspolitisk posisjonsdokument.  

 

Andre møter og arrangementer: 

 3.mars.  Møte med daglig leder i Asker idrettsråd 

 6.oktober. Befaring på nye Kolbotn skole.  

Daglig leder er blitt medlem av et nettverk bestående av daglig ledere i idrettsråd i Viken. 

Styreleder ble gjenvalgt til valgkomiteen for Viken idrettskrets. 
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 Andre oppgaver 

4.1 Anlegg under planlegging 
I 2020 ble alle planer om nye anlegg lagt på is. Dette ble styrt av rådmannens forslag til Behovsplan 

1.0 som ble vedtatt av kommunestyre i juni. Det ble forut for dette laget en Behovsanalyse som 

ikke tok for seg idrettens behov, men kun skolenes. Det ble konkludert med at all eksisterende 

anleggsmasse som i dag brukes av idretten (unntatt Langhus bad og turnhall), kun skal 

vedlikeholdes de kommende årene. Men det ble samtidig laget en Temaplan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv som var basert på tidligere planer for Ski og Oppegård. Disse behovene er derfor 

med videre og skal nå inn i Behovsplan 2.0. Idrettsrådet samarbeider tett med administrasjonen om 

disse planene. 

Vi har gitt synspunkter på prioriteringer ut fra hva som vil gi best mulig behovsdekning etter innspill 

fra klubbene. I samarbeid med relevante idrettslag, har vi sendt inn forslag til kommunestyret på 

hva som bør prioriteres for å få realisert et svømmeanlegg på Langhus.  

4.2 LAM – lokale aktivitetsmidler 
På grunn av pandemiens ble LAM midler forhåndsfordelt fra NIF med 66% av fjorårets tildeling for 

at klubbene skulle få pengene så raskt som mulig. Denne forhåndstildelingen skapte en del 

utfordringer for enkelte klubber som fikk mer forhåndsutbetalt enn de totalt skulle ha. 

Idrettslagene løste imidlertid disse utfordringene selv. Tildelingen var på til sammen kr 4 775 940,- 

4.3 Fordeling av tid til trening og arrangementer i kommunale anlegg  
Medlemmer av styret deltok i fordeling av treningstider og arrangement i Nordre Follo kommune. 

Det ble benyttet de gamle kriteriene for Oppegård og Ski kommuner. Først i 2021 vil fordeling 

basert på nye felles kriterier gjøres gjeldende.  

4.4 Kommunikasjon 
Vi har fortsatt utviklingen av Facebook sidene og hjemmesiden. Det har vært noen tekniske 

problemer med hjemmesiden, og det gjenstår ennå saker som skal bli bedre. Hjemmesiden blir den 

statiske som skal inneholde fast informasjon, men når det blir lagt ut nyheter så skal disse videre til 

Facebook. Vi har forsøkt å følge opp med informasjon om smitteverntiltak både med epost og på 

web, men retningslinjene skiftet så raskt at selv kommunen hadde utfordringer med 

oppdateringene.       

4.5 Møter og møterom 
Møtene har delvis foregått fysisk, men pga smitteverntiltak har langt de fleste på Teams. 

Vi benytter i hovedsak møterom på Waldemarhøy i Ski når det er aktuelt med fysiske møter. Men vi 

vil gjerne legge møter også i idrettslagenes lokaler. 

4.6  Ny lov 
I mars vedtok styre ny lov for NFIR. Den er basert på ny lovnorm for idrettsråd og vår gamle lov.  
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I vedtaket fra Norges idrettsforbund 23. oktober 2019 fremkommer det at loven trer i kraft 1. 

januar 2020. Konsekvensen av ny lov var blant at vi nå har et kontrollutvalg istedenfor revisor. 

Øvrige endringer var små.  

4.7 Årshjul 
Idrettsrådet har utarbeidet et årshjul som oppdateres jevnlig. Siste versjon er vedlagt.  

4.8 Bistand i håndtering av Covid-19 epidemien og smittevern  
NFIR har bistått både kommunen og idrettslagene i deres oppfølging av pandemien og tiltakene 

rettet mot idrettsaktivitetene. Idrettsrådet bisto med å koordinere informasjonen til idrettslagene 

om gjeldende regler for smitteverntiltak, i utarbeidelse av felles søknadsskjema for innetrening da 

det ble åpnet opp. Videre utarbeidet NFIR et web-skjema for bruk av idrettslag i deres 

kvalitetssikring av informasjon til trenere og ledere. NFIR ble hyppig kontaktet av idrettslag som 

trengte råd og veiledning i fht hvilke aktiviteter som kunne gjennomføres. Det ble også gitt råd til 

idrettslag som hadde behov for bistand til å vurdere  

Videre bisto idrettsrådet kommunen med hva slags informasjon om krisepakkene som burde 

sendes til klubb samt med bistand til klubbene om hvor de skulle søke.  

På bakgrunn av regjeringens øremerkede tilskuddsmidler til vedlikehold, rehabilitering og 

oppgradering av bygg valgte kommunestyremøte i juni at 2 millioner av dette skulle gå til 

nødvendig oppgradering av idrettsanlegg. NFIR bisto ved å innhente forslag fra idrettslagene og 

deretter prioritere dem. Det ble sendt inn søknader fra 7 idrettslag, og alle fikk tildeling. Arbeidene 

fullføres senest i 2021. 

4.9 Aktivitetsuken 2020 
NFIR inviterte idrettslagene til en felles aktivitetsuke 22. - 30. August 2020, med mål om å 

synliggjøre idrettens aktivitetstilbud. Kommunens innbyggere fikk mulighet til å få opplæring og 

prøve ut fem ulike idretter under aktivitetsuken 2020. Ra Padleklubb, Nordre Follo Orientering, 

Follo Sykkelklubb, Kolbotn IL RG og Kolbotn IL Young Active deltok med tilrettelagt trening ut fra 

koronarestreksjonene. Det var god respons fra deltakerne og idrettslagene som deltok.  

 Økonomi 

Regnskapet for 2020 gjøres opp med et underskudd på kr 97.294. Det budsjetterte underskuddet 

var kr 115.750. Årsaken til underskuddet er som kjent at vi har hatt en administrativ ressurs ansatt i 

20% midlertidig stilling. Vi har valgt å benytte idrettsrådets midler til en ansatt, da vi ser 

nytteverdien i dette for styret, idrettslagene samt Nordre Follo Kommune. Idrettsrådet mottar en 

årlig støtte fra kommunen på kr 45.000, men dette dekker ikke den administrative ressursen.  

 

Egenkapitalen pr 31/12-2020 er kr 272.555. 

 

Idrettsrådet er ingen kostbar organisasjon å drive og vi har heller ingen intensjon om å bygge opp 

en stor egenkapital, vi har derfor videreført vår administrative ressurs i 2021, noe som vil redusere 
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egenkapitalen tilsvarende 2020 resultatet. Ingen av styremedlemmene mottar noen form for 

godtgjørelse. 

 

 

Nordre Follo, 7. april 2021 

 

 

 

Nina K. Vøllestad   Jan Thomas Birkeland   Oskar A. Kleven 

 

 

 

Anne-Lise Sørli    Arild Hepsø    Ragnhild Riis 

 

 

Vedlegg: Årshjul for Nordre Follo idrettsråd 

  



 

Side 11 
  

Vedlegg til årsberetning for 2020  

 

Årshjul for 2021 

  

 

 

SIST OPPDATERT 8. april 2021   

 

 

Frist 

igangsettin

g 

 

 

Aktivitet 

Skriv 

kommentar

er i denne 

kolonnen.  

Januar 
 
 

Idrettsrådet 

 4. januar er frist for å sende ut dokumenter til ex ord årsmøte 
18.1 

 Styremøte 12.1 

 Regnskap fjoråret 

 Forberede årsmøte 

 Forberede klubbmøte 10.2 
 

 
 
 
 
Lokale 
Lokale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye frister? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrettsrådet og kommunen 

• Avklare med kommunen om aktiviteter iht 
partnerskapsavtalen 

• Høringsfrist om retningslinjer for tilskudd ABH 4. eller 5. 
januar. 

• Innspill, deltagelse i arbeidet med ny Behovsanalyse idrett. 
Jan Thomas og Morten blir våre representanter. Nina og 
Trond har bedt om å få tilgang til dokumentet underveis i 
skrivefasen. 

• Frist spillemiddelsøknader til fylket 15.1: Frist for at 
kommunen skal oversende alle spillemiddelsøknader.  

• Utarbeide en oversikt over alle eksterne tilskuddsordninger 
som berører idrett, friluftsliv etc. Inkludert retningslinjer LAM 
midler og fritidskort. 

• 26.januar møte med Utvalg for oppvekst, idrett og kultur. 
• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• Ung fritid orientering. 
• Oppstart workshop om Behovsanalysen (Sindre lager 

mandat og strategi) 
• Oppstart interne workshops i kommunen med arbeid med 

drifts- og leieavtaler (utendørs og innendørs), samt temaplan 
Skjødsel og FDV-avtaler 

Idrettsrådet og klubbene 
• Ex ord årsmøte 18.1 Om treningstid inne og ute 2021/2022. 
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• Obs frist søknad om treningstid og arrangement i 
utendørsanlegg. I kommunens særreglement er det foreslått 
1. februar. 

• Møte med fotballklubbene, Jan Thomas. 
• Møte med kampsportklubbene. Klubbene frist til 15. januar 
• Svømmehallmøte. Morten Roa deltar. 

Februar 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 10.2 
• Forberedelse årsmøte 21. april.  
• Vurdere behovet for årshjul til klubbene om diverse frister. 

Treningstid, kommunale tilskudd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To do 

Idrettsrådet og kommunen 

• Innspill til arbeidet med Behovsanalysen idrett. Sørge for 
god dialog om arbeidet. Kontinuerlig avsjekk. 

• Høring levert om retningslinjer for tilskudd - Utvalg oppvekst, 
idrett og kultur 15/2. 

• Sjekk av oversikt politiske saker for året: Reklame, tilskudd. 
• Retningslinjer for fordeling av treningstid forventes i 

kommunestyret februar/mars. 

• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• Påvirke kommunen til ikke å bruke Langhushallen til 

massevaksinering. 
• Møte med kommuneoverlegen. 

 

Idrettsrådet og klubbene 
• Klubbmøte 10.2 i etterkant av styremøte 

• Bistå kommunen med prioritering av søknader  

• Søknader om treningstid/arrangement i idrettsanlegg 
innendørs.  

• Delta i klubbenes årsmøter - de som inviterer. 
 

Mars 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 16.3 
• Innkalling til årsmøte 21.4 frist 24.mars 
• Utsendelse av årsmøtepapirer frist 14.mars 
• Søke midler Viken IK 
• Svare på kommunens prioriteringer – Tema/anleggsplan  
• Avklare frister for søknad om treningstid og arrangement i 

innendørsanlegg og utendørsanlegg  
• Gjennomgang av SHP spesielt priser. 
• Informasjonsmøte for idrettsråd i Viken IK 

 

 
 
 
 
To do 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS! Venter 
 
 
 
4.3 kl 19 

Idrettsrådet og kommunen 
• Vår anleggsplan må være klar denne måneden  
• Innspill til Behovsanalysen 
• Klubbene søknadsfrist 15.3 for kommunalt tilskudd.  
• NFIR bistår kommunen med prioritering av søknadene 
• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• UngFritid statusmøte med kommunen. 
• Oppstart av sommerskoler 

  

Idrettsrådet og klubbene 
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 Kampsportmøte - oppsummering av spørreskjema og 
konklusjon. 

 Møter med Langhus IL Alliansen om utvikling av 
idrettsparken 

 Rekruttere klubber til å lage sommerskole 2021 
 Delta i klubbenes årsmøter - de som inviterer. 

 
April 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 6.4 
• Konstituere nytt styre etter årsmøte. 
• Oppdatere Brønnøysundregisteret. 
• Oppdatere NIF registre nytt styre. 
• Oppdatere Årshjulet etter vedtak gjort på årsmøtet  
• Fristen for å søke er i 2021 foreslått til 1.mai for innendørs 

treningstid. 
 

 

Idrettsrådet og kommunen 

• Mitt valg evaluering - samarbeid med kommunen. 

• UngFritid statusmøte med kommunen. 

 

Idrettsrådet og klubbene 

 Ordinært årsmøte 21. april  

 Idrettsregistreringen – frist 30. April 

 Få idrettslagene til å registrere seg på UngFritid.no før 15.4 
 Delta i klubbenes årsmøter - de som inviterer. 

 

Mai 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 20.5  
• Planlegge oppfølging av Arbeidsprogram 
• Møte i daglig lederforum Viken IK 4.mai 
• VIK Forum xx– informasjon om spillemidler 
• Søknadsfrist Extrastiftelsen ol 
• Utsendelse av resultat av spillemiddelsøknader 
• Arrangere møte med anleggsutvalget i Viken IK 

  

 
Temamøte 
formannskap 
og 
kommunestyr
et 20.5 

Idrettsrådet og kommunen 
• Innspill til arbeidet med Behovsplan Idrett. Sørge for god 

dialog om arbeidet. Kontinuerlig avsjekk. 
• Fordelingsmøter treningstid innendørs. Avhenger av 

fastsatte tidsfrister som nevnt over. 
• Møte med gruppelederne /Utvalg for Oppvekst, idrett og 

kultur 
• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• UngFritid statusmøte med kommunen 

 

Idrettsrådet og klubbene 
 

Juni 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 15.6 
• Invitere til høstkonferanse 
• Skissere videre prosess politiske saker 
• Handlingsprogram og budsjetter for neste år. Avklare rådets 

involvering innen denne tid. 
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Idrettsrådet og kommunen 
• Kommunen sender ut oversikt over sesong / arrangements 

leie eventuelt i mai. 
• Innspill til anleggsplan fra idretten til vedlegget i Temaplan 

20 – 30 som rulleres på høsten hvert år. Behovsplan idrett 
skal være ferdig. Inkluderer rehabilitering og vedlikehold. 

• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• UngFritid statusmøte med kommunen. 

 

 

Idrettsrådet og klubbene 
• Forespørre klubbene om anleggsprioriteringer 
• Sende ut invitasjon til å søke om særskilte/utsatte grupper 

LAM 
• Klubbene fordeler tildelt tid inne internt. 
• Klubbene melder inn nye anleggsplaner til NFIR og 

kommunen og minne om frist 1. oktober for spillemidler.  
• Forberede og utlyse LAM midler 

 

Juli  
 
 

Idrettsrådet 
  

 

Idrettsrådet og kommunen 
 

Idrettsrådet og klubbene 
 

August 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 
• Forberede høstkonferanse med klubbene 
• Fordele LAM midler.  

 

 

Idrettsrådet og kommunen 
• Brukerdialog ordfører/kommunaldirektør. 
• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• Oppstart av arbeidet for å anbefale aktivitetsapp med 

betalingsløsning til barn og unge. 
 

Idrettsrådet og klubbene 

 Aktivitetsuke 21 – 29 august 
 

September 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte  
• Viken IK DL forum 

 

 

Idrettsrådet og kommunen 

• Innspill videre dialog til anleggsplan. Kortsiktig og langsiktig. 
 

Idrettsrådet og klubbene 
• Høstkonferanse 
• Handlingsprogrammet på høring til klubbene (den kortsiktige 

delen av anleggsplan)  
Oktober Idrettsrådet  
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• Styremøte 
• Møte i IR-forum 
 

Idrettsrådet og kommunen 
• Frist innsendelse av spillemiddelsøknader til kommunen 

1.okt.  
• Kommunen sender oversikt over spillemiddelsøknader til 

NFIR 
• NFIR prioriterer de oversendte spillemiddelgruppene. 
• Felles møte administrasjonen og NFIR og andre for å drøfte 

samlet prioritering av søknader. Bli enig om felles liste. Og 
prioritere anlegg på handlingsprogrammet(den kortsiktige 
delen av anleggsplan) 

• Kommunen sammenfatter og ferdigstiller endelig prioritering 
av søknader og skriver saksfremlegg for politisk behandling 
til slutten av året. 

• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
 

Idrettsrådet og klubbene 
 
 
 
 

November 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 
• Gjennomgå SHP. 

 

 

Idrettsrådet og kommunen 
• Oppfølging av spillemiddelsøknader (kan være). 
• I fellesskap gjennomgå og evaluere partnerskapsavtalen 
• Politisk informasjon ift Strategi og handlingsplan.  
• Alle Med dugnad – status på arbeidet i 2020 
• Oppstart nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og 

unge 
 

Idrettsrådet og klubbene 
• Seminar med klubbene (kan være) 

 
Desember 
 
 

Idrettsrådet 
• Styremøte 
• Påminnelse til valgkomité 
• Behandle årshjul for neste år. 

  

 

Idrettsrådet og kommunen 

• Kommunestyret behandler, prioriterer og fatter årlig vedtak i 
sak om rullering av handlingsprogrammet og prioritering av 
spillemidler. (Handlingsprogrammet er del av Temaplan) 

• Strategi og handlingsplan vedtas. 
• Mitt valg - samarbeid med kommunen. 
• Behandle idrettsrådets årshjul for neste år, med kommunen. 

 

Idrettsrådet og klubbene 
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