
 

Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat 3/20 styremøte  
Dato: 5. mars 2020 
Sted: Helgestua, Klubbhuset Oppegård IL 
Tid: 19:30-22:00 
 
Tilstede:  
Nordre Follo IR: Anne-Lise Sørli, Arild Hepsø, Morten Roa, Oskar A. Kleven, Nina K. Vøllestad, Jan 
Thomas Birkeland, Trond Linnestad,  
Forfall: Mette Kristiansen, Ragnhild Riis 
Nordre Follo Kommune: Sissel K. Gransæther, Sindre Rønning Huber 
 
 

1. Referat fra styremøte 4. februar 2020  
Ingen kommentarer til referatet. Det ble bedt om at utkast til referater blir sendt ut litt tidligere. 
Referatet er Godkjent.  
 

1. Oppsummering av møtet med de mindre idrettslagene 
Det var godt oppmøte blant de mindre idrettslagene og god diskusjon. 
Mye sammenfall mellom de ulike lagene, og de vil kunne utfylle og utvikle hverandre i det videre 
arbeidet. Vi ser allikevel at det er et stort spenn mellom de ulike idrettene 
Eksempelvis bør lokaler kunne utnyttes om hverandre eks. styrkerom, og Friskis/Svettis 
 
Det er viktig å tenke bredde framover, samt samarbeid og ikke særidretter. 
 
For videre arbeid mot høsten er det viktig å tenke mot en verdijobb, dvs tenke bredde og 
hvordan tilrettelegge for et tilbud på kort- og langsikt. 
 
Videre er det viktig å lage en omforent anleggsplan, hvor de store og små idrettene kommer 
fram 
 
På møtet 19. mars orienteres det fra dette møtet.  
 
Morten samler sammen innspill og lager et saksframlegg til neste møte. 
 

2. Temaplan og behovsvurdering av anlegg  
Sindre og Sissel orienterer om kommunens arbeid. 
 
NFK: I sluttfasen for temaplan, det planlegges et møte med referansegruppen 
Frist for tilbakemelding fra alle idrettslag+idrettsråd blir i slutten av april 
Planen skal behandles politisk før sommeren 2020 
 
NFK ønsker møte med ressurspersoner+referansegr i nær framtid. 
Deltakelse i referansegruppen er fire fra friluftsliv og fire fra idretten 
 
Deltakere oppnevnt fra NFIR i 2019: Morten og Jan Thomas. Vi forsøker å få med to fra sentrale 
idrettslag.  
 



Det er lagt frem en behovsvurdering av idrettsanlegg til behandling i de politiske organer. Alle 
innendørsanlegg er kartlagt (tilstand+kapasitet). VI savner utendørsanleggene. I dokumentet og 
i vedtaksforslaget legges det til grunn at behovsvurderingen skal ta utgangspunkt i skolenes 
behov. Det var enighet om at idrettsrådet må søke å påvirke slik at også idrettens behov blir tatt 
med. Flere idretters behov vil falle helt utenfor, dersom kun skolens behov skal legges til grunn.   
 
Kapasitet er beregnet ut fra en åpningstid frem til kl.22:00 som et rammeverk. Å utvide 
åpningstiden til kl.22:30 kan være en mulighet og vil gi noe bedre kapasitet.  
 
Det jobbes i NFK med et felles reglement for utleie, og som skal være styrende. Kommunen skal 
også se på driftsavtalene. Alt skal behandles politisk. Temaplan, driftsavtaler, investeringer 
bygg/eiendom og reglement skal behandles før sommeren 2020 
 
Videre behandling av behovsanalysene:  
16/3: utvalg 
19/3: formannsskap 
25/3: Kommunestyret 

 
 

3. LAM midler – forslag til kriterier 
Arild og Trond orienterte om arbeidet og legger frem utkast til felles kriterier. 
 
Aktivitetstall fra idrettsregistreringen benyttes. 5% av totalt beløp settes av til søknad etter 
spesielle kriterier. «restbeløp» fordeles 1/3 barn og 2/3 ungdom. 
Trond sjekker opp om idrettsskolenes deltagere inngår i idrettsregistreringen og om disse 
aktivitetene er så økonomisk krevende at de bør ha særskilt tildeling.  

 
Saksframlegget forenkles noe og legges fram på møtet 19. mars 

 
4. Forslag til kriterier for fordeling av treningstider 

Anne-Lise la fram forslag.  
Sett på Askermodellen, modellen i gamle Ski kommune og i Oppegård kommune. 
Asker IR sin nettside er veldig bra. Gode forklaringer på regelverk og begrunnelse for tildeling. 
Det er tatt utgangspunkt i mye av det som er gjort i Asker i vurdering av kriterier for NFK. 
 
Prinsippene i modellen fra Ski kommune benyttes videre. 
Viktig å få en god diskusjon rundt Ski Alliansehall og om den skal være med i fordelingen av 
hallkapasitet eller ikke.  
 
Saken legges fram på møtet 19. mars og videre på årsmøtet til NFIR i mai. 
 

5. Planlegging av møte med klubbene 19. mars og med politikerne 31. mars 
 
Møte 19.03.20 
- NFIR sitt agenda utkast gjennomgås 
- Anleggsplan – Morten lager en analyse. Tentativt til årsmøtet 

(touch sentralt mot temaplan) 
- LAM-midlene 
- Treningstider 
 
Møte 31.03.20(idrettslagene+politikerne) 



Følgende innlegg planlegges: 
- Nina 
- Camilla 
- Eksempler+utfordring   
(Ragnhild C mot utfordring/integrering) 
Mindre idretter – særskilte utfordringer---bryting? Nina påFfriskisSvettis? 
Ski klatreklubb---leier i alliansen… 
Toppidrett?? Fotball?? Follo FK+ Follo dame FK 

 
6. Revidert lov for Nordre Follo idrettsråd 

Er OK, vedtas 
 

7. Kretsting 19. mai 2020 
Klubbene forespørres om hvem som vil delta 

 
8. Innkommet post – orienteringer 

- Møter med de enkelte idrettslagene – Trond orienterer kort. Kjempepopulært, mye å snakke 
om, hensikt at det vi gjør er OK. Mange henvendelser for en prat framover fra de 62 
idrettslag i NFK.  Rammebetingelsene for idrettslagene er viktige og diskuteres mye. 
 

- Bekreftelse på sletting av Oppegård IR i Brønnøysundregistrene: Er OK  
- Ski IR: Oskar sjekker med Arnfinn angående sletting i Brønnøysundregisterene 
- Møte med Asker IR – Trond og Nina orienterer kort. Godt møte.  
- Samskapingsmøte om kvalitetsmelding for oppvekst – Trond og Anne Lise orienterer.  

Godt møte, elevrep, frivilligheter, grupper, arbeidsmøte 
8 stk fra idretten av totalt 40 stk 

- Kvalitetsmelding – framlegg på junimøtet 
 

 
9. Eventuelt 
 

- Økonomi: Signeringsrutiner. To fra styret? 
 

- Trond refererte fra siste møte med daglig ledergruppen. Den viktigste saken er innspillet til 
anleggsplan som nå er ferdigstilt. Dokumentet tas med som underlag for vårt forslag til 
anleggsplan til årsmøtet, sammen med de enkelte innspillene fra idrettslagene. 
 

- Fritidskortet: ok fra NFIR 
 

- Underlagsforsikring: utsjekk på egenandel 
 


