
 

Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat fra styremøte 21. mai 2019 
 
Tilstede: Jan Thomas Birkeland, Arild Hepsø, Oskar A. Kleven, Morten Roa, Nina K. Vøllestad,  
 
 

1. Referat fra styremøte 23. april 2019  
Vedtak: Godkjent 
 

2. Oppsummering av møtet med politikerne 21. mai  
Vi fikk markert idrettens fellesskap og synspunkter på en god måte. Det var viktig å være så 
godt representert. I tillegg til fem fra NFIR, deltok også representanter fra KIL og Ski 
svømmeklubb. I neste runde må vi få frem at vi i tillegg ber om at det settes av plass til 
mulighet for et stupetårn på et senere tidspunkt. Vi må finne frem kostnaden som er planlagt 
fra Oppegård kommune inn i svømmehallen. Nina forespør Gard om å gjøre dette.  
 

3. Planlegging av arbeidet fremover  
Arild og Nina redegjorde for samtalen med daglige ledere for flere store idrettslag 21. mai. 
De vil gjerne bidra gjennom å bruke av sin arbeidstid for å bistå oss med underlag og 
dokumentasjon, og presenterte en plan for arbeidet (se powerpoint-fil). I møtet presiserte vi 
at dokumentet de lager er et innspill til NFIR, og at idrettsrådet så tar dette videre. Vi vil få et 
dokument i løpet av juni med hovedvekt på faktabeskrivelsene, men også med alternativer 
som kan diskuteres med tanke på videre utvikling. NFIRs styre behandler dette i august, og 
som underlag for det som sendes alle idrettslag for innspill/diskusjon. Vi må få ferdig et godt 
innspill i god tid til vedtak i Nordre Follo i desembermøtet.  
 
Vi må se arbeidet fremover i sammenheng med temaplan-arbeidet. Morten sender ut 
temaplanen til styret og til arbeidsgruppen av daglige ledere. 
 
Temaer i styremøte 27. august: 

Gjennomgang av Nordre Follos kommunes organisering  
Samarbeidsformer IL-IR-kommunen diskuteres (underlag: eksisterende 
samarbeidsavtaler, samt andre gode eksempler) Spørsmål til diskusjon: Hvilke 
forventninger har vi til IL og kommunen?  
Diskusjonsdokument for utsendelse til idrettslagene ferdigstilles 
Starte en diskusjon om verdigrunnlaget vi skal bygge NFIR på, herunder prinsipper for 
leiepriser i anlegg, kostnadsnivå.  

 
Felles klubbmøter: 25. september (kl 19-21) og 11. november (kl 20-22) 
 

 
Referent: Nina 


