
 

Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat fra styremøte 27. august 2019 
Sted: STIL arena 
Tid: 19:00-21:00 
 
Tilstede: Anne-Lise Sørli, Jan Thomas Birkeland, Arild Hepsø, Oskar A. Kleven, Morten Roa, Nina K. 
Vøllestad 
Forfall: Ragnhild Riis 
 
 

1. Referat fra styremøte 3. juni 2019  
Vedtak: Godkjent 
 
 

2. Mulig feil i fordeling av LAM midler i Ski IR i 2018 
Det ble i vinter oppdaget at det var gjort feil i fordeling av LAM midler for 2018 i Ski IR. Se 
vedlagte saksgjennomgang.  
 
Vedtak: Saken følges opp som foreslått i notatet som er grunnlaget for saken og beslutning 
om hvordan feilen skal rettes opp. 
 

3. Gjennomgang av kriteriene som er brukt for LAM fordeling 
Kriteriene som Ski og Oppegård IR har benyttet ble gjennomgått for å sikre en klar tolkning 
og rask gjennomføring av fordeling i 2019. Fordeling av LAM 2019 følger så tett opp til 
dagens praksis som mulig 
 
Vedtak: Saken følges opp som beskrevet i notat som er grunnlaget for saken 
 

 
4. Møte med klubbene 25. september 

I epost i sommer til alle klubbene i Nordre Follo IR ble det varslet et informasjonsmøte 
25.september. Nina refererte hovedtrekkene i det foreløpige utkastet som var oversendt fra 
de daglige lederne. Det var enighet om at det ikke er nødvendig med et dokument som er 
omforent. Det er viktigere å få frem ulike synspunkter.  

 
Foreløpig tilbakemelding/innhold i dokument fra «daglige leder» gruppen: 

• Godt samarbeid i arbeidsgruppen, men det enkelte saker de ikke er enig eom 

• Analysene/presentasjonen baserer seg på innhentet datagrunnlag fra kommunene, 
demografidata fra SSB og informasjon om anleggssituasjon 

• Hva er utfordringer for idretten fremover? 

• Hvilke temaer bør det jobbes med fremover 

• Felles ambisjosnnivå, bredde-topp, lokalisering reg.anlegg 

• Eget pkt om Drift og eierskap, drar opp ulike modeller 

• Forslag til anleggsplaner 
 

 



Utkast til agenda for 25.september 
 

1) Nina innleder 
2) Grunnlag for gruppearbeid presenteres (hente mye fra materialet produsert av 

«daglige leder» gruppen) 
3) Gruppearbeid(temaer og inndeling må gjøres på forhånd) 
4) Veien videre 
5) Neste informasjonsmøte 

 
Nina og Jan Thomas oppsummerer hvilke temaer som er aktuelle etter møtet 29.august. 
 
Viktig hjelpemiddel for vårt styrets arbeid videre 
Utkast ut til styret 8/9. 

 
Møte 25.september: 
Sted: Kolbotn klubbhus, Kongeveien 
Tid: 19-22 
 
Møte 11. november 
Sted: Siggerud IL 
Tid: kl. 20-22 

 
 

5. Møte med Nordre Follo kommunes administrative ledere 29. august 
Nina og Jan Thomas skal møte deler av ledergruppen i Nordre Follo kommune 29. august 
 
Momenter til møtet: 

• Be om organisasjonskart 

• Hvor ligger idrett/oppvekst/skole i nu kommune 

• Hent punkter fra Nia og Arnfinn sitt innlegg i Kolben høsten 2018 

• Utnytte kompetanse i idrettslag inn mot kroppsøvingstimene på skolene---dele på 
ressurser 

• Finner temaer vi skal jobbe felles om og diskutere en samarbeidsavtale. 

• Forsøke å få avtalen så konkret som mulig 

• Foreslå faste møter med komm.adm + ordfører/vara ordfører+utvalgsleder 

• Adm.ressurs: viktig, klubbene kan bidra finansielt  
 
 
 

6. Idretten og valget 2019 
Vi hadde flere forslag oppe i junimøtet ifht valget.  
 
Vanskelig rolledeling med å arrangere egne debatter. Det oppfordres til å delta og stille 
spørsmål på møtene: 
 
28/8: kl. 19:00, Ski nye kirke 
29/8: 19:00,  Kolben 
 

 
 

7. Status for pågående byggesaker 



Finstad: 
Arild og Morten orienterte kort. (se også oppsummering fra Arild vedr Finstad) 
Finstad: Kommunalt prosjekt, to haller, gir en flerbrukshall 

              Parkering: få plasser 
 
Idrettshall på Sofiemyr:  
Planlagt med 4 hallflater, Hall 1 og 2 (7m høyde), hall 3 og 4 dobbelhall 
 
Morten skal delta på et møte 2.september, sammen med arkitekt og prosjekteringsleder. 
Fellesrom skole+idrettshall har eget møte 5.september 
5/9: idrettsarealer 

 
Møtene er i regi av Skanska(samspillskontrakt) 
Toget går nå på løsningene. 
Konklusjon medio september 
 
Basishall har kostnad på ca 10 mill 
Kostnadene vil bli gjennomgått på nytt 
 
Svømmehall Kolbotn: 
Ikke noe nytt i saken 
Langhushallen: 
Utsatt til H2019 
Aventende i Ski kommune 

 
8. Mulighet for tilskudd fra AIK  

Alle idrettsråd i Akershus kan søke idrettskretsen om tilskudd til delfinansiering av egne 
tiltak. Dette kan være seminarer, prosesser ved sammenslutninger, fellestiltak for utvikling 
av idretten i egen kommune o.l.  
Frist: 20/9 
Vi søker tilskudd til våre seminarer høsten 2019 og vinter/vår 2020 
 
Vedtak: Nina skriver søknad 
 

9. Innkommet post - orienteringer 

• Mangelfull rapportering fra idrettslag – brev fra AIK 
Follo Håndball – ikke medlemmer. Ikke LAM i år 

• Vedtak vedr tiltak og lysløyper – to brev fra Oppegård kommune 

• Seminar for idrettsrådene i Akershus 24 sept. epost fra AIK 
o  Hvem kan/ønsker å delta? 

• Viken har stiftelsesmøte 19. oktober 
(AIK har 7-8 ansatte, Østfold+Buskerud mere prosjektansatte) 

• Stilling etter Vegard Pedersen (Oppegård kommune): 
Morten har fått spm om å fylle deler av stillingen til Vegard. Morten har takket ja. 
Arbeidsområde: Spillemidler-temaplan-skrive søknader 
 
 

10. Neste møte:  
10. september kl.20:00 
Sted: Greverud sykehjem 

 



 
11. Eventuelt 
Sofiemyrhallen: Kommunen ønsker hallen stengt når det ikke er folk der. Bør kunne differensiere 
på svømmehall og idrettshall. Krevende for hallidrettene i Oppegård, mindre hallkapasitet nå 

 


