
Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat fra styremøte 21 november 2019 
Sted: Møterom i Kolben 
Tid: 19:00-20:30 
 
Tilstede: Anne-Lise Sørli, Jan Thomas Birkeland, Arild Hepsø, Morten Roa, Nina K. Vøllestad 
Forfall: Ragnhild Riis, Oskar A. Kleven, Mette Kristiansen 
 
Observatør: Anne Berit Hogstad 
 
 

1. Referat fra styremøte 22. okt 2019  
Utsatt til neste møte.  
 

2. Oppsummering av møte med klubbene 11. november 
Det var påmeldt 37 deltagere. Oppsummeringen fra Ragnhild og Oskar ble gjennomgått. 
Sentrale punkter til oppfølging:  

• Det er behov for både å utnytte anleggene enda beder og for økt kapasitet 

• Både skoler og idrettsanlegg bør som hovedprinsipp være tilgjengelige 7 dager/uke 
og 12 måneder/år 

• Registrering av bruk og ledig tid i anleggene er etterlyst. Anne Berit sjekker hva 
BookUp eller andre tilgjengelige systemer kan gi av muligheter 

• Mer forutsigbarhet ifht skolenes ad hoc bruk av anlegg ettermiddager/kvelder 

• En viktig oppgave blir å fastsette kriterier for hvilke idretter som skal prioriteres for 
innendørsanlegg 

• Bruk av anlegg ved VGS – Morten følger opp 

• Prioritering av toppidrett vs bredde? 

• Er det aktuelt å ha faste anlegg eller dager for utstyrsintensive idretter, slik at dødtid 
for rigging minimeres? 

• Hvordan håndtere fordeling av tid i anlegg som driftes av idrettslagene? 
Flere av momentene som kom opp, blir viktig underlag for møtet med kommunens 
administrasjon 3. desember. 
 
Ang. modeller for eierskap og drift, oppfattet vi det som viktig å arbeide frem mot løsninger 
der idretten har en sterkere rolle. I fht dette var det interessant at Oddleif Dahlen pekte på 
"delt ansvar" som den dårligste modellen. Anne Berit finner frem et tidligere forslag om 
driftsovertagelse for idrettsanlegg i Ski, samt avtalen som gjelder for Skihallen. Henvendelsen 
fra Kråkstad IL om driftstilskudd til egen bane tas opp sammen med videre oppfølging av 
modeller. 
  

3. Status for anleggsutvikling  
Forslaget til Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo legger opp til en forsinket beslutning 
om planlagte idrettsanlegg. Hallen på Kolbotn skole bygges som planlagt. For øvrige anlegg 
utsettes beslutninger om igangsetting. Det er vanskelig å se at det vil ha noen hensikt å 
forsøke å løfte flere anlegg ut av behovsplanen for å sikre iverksettelse nå.  
  
Innspillet vi har fått fra gruppen av daglige ledere om anleggsplan følges opp ved å avholde et 
møte med dem. Innspillet gir et godt grunnlag for en mer konkret plan.   
 



4. Samarbeidsavtale med kommunen 
Det tilsendte forslaget til samarbeidsavtale ble gjennomgått. Konkrete forslag til endringer og 
tillegg ble tatt opp. I hovedsak er avtalen OK, men det ble pekt på behov for konkretiseringer. 
Det var enighet om at vi forsøker å lande en avtale nå, og at vi heller arbeider frem mer 
konkrete punkter gjennom erfaringene vi får det første året.  Forslagene våre legges frem på 
møtet med kommunens administrasjon den 3. desember.   
 

5. Forberedelse til møte med kommunens administrasjon 3. desember 
Agendaen ble gjennomgått og våre innspill/kommentarer/synspunkter diskutert.   
 

6. Web og digital post for Nordre Follo IR 
Jan Thomas gjorde raskt rede for en mulig web-løsning. Den ble tatt positivt imot, og utvikles 
videre.  
 

7. Plan for våren 2020 
Det var foreslått følgende datoer for vårens møter:  
 

Styremøter:  jan, 4. feb, 5. mars, 16. april, 12. mai, 11. juni 
Årsmøte: 19. mai 
Seminar med IL: 19. mars  

 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 

8. Innkommet post - orienteringer 

• Navneendring: Kolbotn og Skimt endres til Nordre Follo Orientering 

• Navneendring: Langhus AIL endres til Langhus IL Alliansen 

•  
9. Eventuelt 

Ingen saker 


