
 

 

Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat fra styremøte 11. desember 2019 
Sted: Møterom klubbhuset, Oppegård idrettslag 
Tid: 20:30-22:30 
 
Tilstede: Anne-Lise Sørli, Arild Hepsø, Morten Roa, Oskar A. Kleven, Nina K. Vøllestad 
Forfall: Ragnhild Riis, Mette Kristiansen, Jan Thomas Birkeland 
 
 
 

1. Referat fra styremøte 22. oktober 2019  
Godkjent 
 

2. Referat fra styremøte 21. november 
Godkjent 
 

3. Oppsummering av møte med kommunen 
 
Momenter/kommentarer til referatet som kom fra kommunen rett før møtestart: 

a. Tildeling av halltid. 
Kommunen vil tildele, men IR må delta i arbeidet.  
IR fremførte at vi ønsker så mye halltid som mulig - 7d pr. uke, hele året 

b. Harmonisering av prinsipper for tildeling av treningstid inne og ute 
Det legges opp til en prosess for å ferdigstille innen utgangen av 2020. Dette gir tid for god 
diskusjon med og forankring i idrettslagene.  

c. Samarbeidsavtalen: Våre innspill ble tatt godt imot i møtet. Det var kommet en revidert versjon 
rett før møtet.  Vi er enige med kommunen om å få ferdig en avtale nå, selv om den ikke blir så 
konkret som vi hadde ønsket. Avtalen skal gjelde i et år, revideres neste gang ved årsskiftet 
2020/2021. Nina lager forslag til justeringer og sender ut på e-post for kommentarer.  

d. Samarbeidsformer: 
IR tok opp behovet for en administrativ ressurs, noe det var stor forståelse for i kommunen. 
Søknad til kommunen settes opp på agendaen for neste møte  

e. Finansiering 
NFIR får 45000 i økonomisk støtte fra kommunen for 2020 - uten motytelser 

 
 

4. Forberedelse av møtet med daglige ledere 16. des,  
 
Tidspunkt for møtet:Kl.19:00-21:00 
Sted:  Kolbotn IL sitt klubbhus 
Hvem stiller. Nina, Oskar og Arild. 
 
Kommentarer til mottatt dokument fra de daglige lederne: 
 
▪ Litt lite konkret, hva skal det brukes til?  
▪ Hvordan komme videre fra dette dokumentet? 
▪ Hvilken plan for forvaltning og hvilke prioritering skal eksisterende anlegg ha versus nye 

anlegg 
▪ Må fokusere på forvaltning og investering 



▪ Viktig å tenke framover, mål for idrettslagene, 5-10 år fram i tid 
▪ Hva gjøres i dag, hva skal gjøres annerledes framover? 
▪ Hvem har driftsavtaler? Hva handler det om? Hva er læringspkt? Hvem har eierskap? Lære av 

det? 
▪ Hva vil de daglige lederne bidra med? Hvordan jobbe videre? Få med folk, få med de mindre 

idrettslagene? 
ikke bare barn/unge, men livslang aktivitet. 

 
Agenda(16.12) 

1) Dokument fra de daglige lederne– diskutere 
2) Veien videre fra dokument til mere konkretisering 

(viktig inn mot temaplanarbeidet, og vårt årsmøte) 
3) Eierskap- og driftsmodeller 

 

 
5. Planlegging oppgaver neste år 

 
a. Temaplanarbeidet – vi må stille med to representanter 

 
NFIR vil delta i en referansegruppe. Starter i begynnelsen av 2020. Tidligere har det vært to 
personer fra Oppegård, to personer fra Ski. Ny idrettskonsulent vil lede arbeidet. Vedkommende 
begynner i kommunen 06.01.20.  
Mye er skrevet tidligere, men det må forenkles og tydeliggjøres. Planen må bli mere konkret. 
Viktig å involvere klubbene. 
 
Morten og Oskar representerer og bidrar inn i temaplanarbeidet fra NFIR 
 
 

b. Felles kriterier for tildeling av treningstid og arrangementer 
 
Anne-Lise begynner å se på hvordan Ski modellen vil falle ut når dne kjøres på alle idrettslgene i 
NFIR. Videre påbegynnes det et arbeid med å se på kriterier for tildeling. 
Momenter: 

- Definisjon av inne- og uteidretter 
- Hvordan skal medlemstall telles? – Totaltall? Skille på iInneidretter, uteidretter, ishockey, 

svømming etc? 
 
Tildeling av treningstid blir for inne- og uteidrettene i 2020 blir som 2019. 
 
Søknadsfrister angående treningstid har vært: 
Oppegård: 15. mars 
Ski: 1. mai 
 
NFIR foreslår frist for å søke om treningstid for inneidrettene 1.april og for uteidrettene 1. februar 
 
NFIR foreslår frist for å søke om arrangementer 

Ute: 1. februar 
Inne:1. mai 

 
 

c. Kriterier for LAM midler 
 
Det er særlig behov for å arbeide med kriterier for særlig tildeling (utover hodestøtte). Følgende 
beslutninger må gjøres: 

i. Hvor stor andel av potten skal settes av til særskilte tiltak? Skal det være en "inntil"-
andel eller en fast andel? 



ii. Hva tiltak skal utløse særskilte midler?  
iii. Skal hodestøtte gjøre spå grunnlag av medlemstall eller aktivitetstall? 

Hovedtrekk i dag angående særskilt tildeling: 
 

Ski: Skal bruke  
Oppegård: Kan brukes 
 
Andre særtrekk: 
Ski: fokus på kompetanse/faglig utvikling 
Oppegård: Fokus på skape nye akt, nye grupper, funksj/integrasjon 

 
I videre arbeid tar vi utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for LAM midler fra NIF og KUD.  
 
Arild lager et forslag til kriterier som diskuteres på styremøte og deretter på et møte med 
klubbene. 
 

d. Eierskaps-/driftsmodeller 
 
Ett av temaene for møte med daglige ledere 16.12 
Må lage en felles plan, som diskuteres med klubbene, deretter mot politisk ledelse 
Idrettsrådet må koordinere arbeidet 
Viktig at IR, klubbene og politikerne står sammen. 
Idrettens bidrag inn i samfunnet er viktig å få fram med fakta og informasjon. 
  

6. Engasjement av administrativ ressurs på deltid, jfr tidligere e-post. Skal vi gå for dette? Hva 
har vi midler til? 
 

Vi har tidligere diskutert med klubbene muligheten for en finansiering med 1/3 fra NFK, 1/3 
klubbene, 1/3 NIF. NIF er trolig vanskeligst. NFIR har ca 370 000 kr på konto, og har lønnsmidler 
tilgjengelig for en 20 % stilling i 2020.  
 
Nina fremmet forslag på en aktuell person som kjenner kommunen og de politiske prosessene 
godt. Vedkommende er interessert, selv om vi bare kan love en 20 % stilling. Det var enighet om å 
tilby vedkommende en 20% stilling fra 01.01.20. Nina følger opp.  

 
 

7. Møteplan Våren 2020 
 
Styremøter: 6. jan, 4. feb, 5. mars, 16. april, 4. mai, 4. juni 
Årsmøte: 11. mai 
Seminar med idrettslagene: 19. mars (årsmøtesaker) 

 
8. Eventuelt 

a) Fra NFK: Innspill til utvikling av lavterskeltilbud. Saken er sendt til klubbene. 
b) Fra NFK: Kommunen skal lage en kvalitetsmelding for oppvekst og ønsket dialog om 

dette. Janne Roven (NFK) inviteres til neste møte.  
 


