
 
 
REFERAT STYREMØTE 
 
 
Møtested 

 
Nordre Follo kommune Ski Rådhus       

Dato: Tirsdag 8.12.2020 
Tid: 18.00-21.00 
 

Til stede 
  

Nina Vøllestad, Jan Thomas Birkeland, Oskar A. Kleven, Arild Hepsø, Anne-Lise Sørli og 
Trond Linnestad  
 

Forfall 
 

Ragnhild Riis og Ida Westgaard Andreas Jeksrud 

Referent 
 

Trond 

Dato neste 
møter 

Styremøter: 12. Januar Teams, 10. Februar Kråkstad samfunnshus, 16. Mars Georgs 
Værelse, 6. april Georgs værelse, 20. mai Georgs værelse og 15. Juni Georgs værelse 

Klubbmøter: 10. Februar Kråkstad samfunnshus 

Ex. ord. årsmøte: 18. Januar Video 

Årsmøte: 21. april 

Møte med Utvalg for Oppvekst, idrett og kultur 26. januar 

 
 
Nr.: Sak: Ansvar: 
1 Godkjenning av referat for styremøte 6. okt 2020 

 
Vedtak: Godkjent 
 

Dropbox  
 

2 Prinsipper for treningstider 
• Oppfølging av innspill fra klubbmøtet 3. nov 
• Vi må avklare hvordan vi skal forholde oss til at vår tidsplan med 

vedtak i årsmøtet ikke er tidsnok for kommunens tidsplan med sikte 
på vedtak på våren.  

 
Vedtak: Det gjennomføres et ekstraordinært årsmøte mandag 18. januar. 
Innkalling med alle dokumenter må sendes 2 uker før. Sak: Prinsipper for 
fordeling av treningstider.  
  

 
Dropbox 
 
 
 
 
 
Trond/Nina 

3 Opplegg for arbeid med anleggsplan 
Ref. vedtak på årsmøtet 15. sept. 

• Oppstartsmøte vedr behovsanalyser 20. desember 
 
Idrettsrådets egen arbeidsprosess faller godt på plass sammen med 
kommunens arbeidsprogram. Målet er en anleggsplan til sommeren. Dette 
må vi behandle på årsmøte i april. 

 
 
 
Dropbox 
 
 
Nina 

https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Styrem%C3%B8ter/2020/09_M%C3%B8te%206%20okt%202020
https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Fordeling_Treningstider_Arrangement
https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Styrem%C3%B8ter/2020/11_M%C3%B8te%208%20des%202020


 
Prøver å samle klubbene til et fellesmøte om anleggsplan innendørs og 
utendørs i februar. Inkluderer alle anlegg. Også nærmiljøanlegg. 
 
Vedtak: Vi sender ut informasjon til klubbene om klubbmøte onsdag 10. 
februar. 
 

 
 
 
 
Trond/Nina 
 

4 Svømmehallsituasjonen 
Jfr vedtak i kommunen om Langhus-planene og om kapasitet etter 1.1.2021.  

• NFIR har tatt initiativ overfor Langhus IL Alliansen om dialog og 
samarbeid. Det er viktig at vi står samlet, særlig når kommunen skal 
kjøre parallelle prosesser.   

• Det gis referat fra møte med svømmeklubbene og Langhus IL 
Alliansen 5. des  

 

 
Dropbox:  
Nina 
 
Referat er på 
høring og legges i 
mappen for dette 
møte. 

5 Årshjul 
Trond har laget utkast til årshjul. Revidert versjon legges frem på/før møtet.  
 
Vedtak: Et godt utgangspunkt. Dette blir et levende dokument.. 
 
 

Dropbox 
 
 
Trond 

6 Orienteringssaker 
 

• Saker vedtatt av kommunestyret/formannskapet i november  
o Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv  
o Idrettsparken på Langhus 

 
• Endrete smitteverntiltak – konsekvenser for idretten 

 

 
 
Dropbox 

 
 

7 Møteplan vår 2021 
 

• Vedtak:  
Møteplan vedtatt med endringer og ekstraordinært årsmøte 18. 
januar. Ordinært årsmøte gjennomføres 21. april.  

• Vi ber også om et møte med utvalg for oppvekst, idrett og kultur 
sammen med klubbene såfremt vi kan ha et fysisk møte av den 
størrelsen. 
 

Dropbox 
 
 
 
Styret 
 
Nina 

8 Daglig leder informerer 
• Kampsportmøte 9.12 er 9 av 11 klubber er påmeldt.  
• Troll karateklubb har tid i Vassbonn og på Siggerud. De tilhører 

Idrettens Samarbeids Utvalg Søndre Nordstrand Bydel. Dette er en del 
av Oslos idrettskrets/idrettsråd. 
> Tildeling av tid til klubber som tilhører andre idrettsråd bør kanskje 
reguleres inn i de nye retningslinjene for tildeling av treningstid. 

• Møte om behovsanalysen for idrett 10.12 
 
Oppfølging fremover: 

 
 

https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Anlegg/Sv%C3%B8mmehaller
https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Styrem%C3%B8ter/2020/11_M%C3%B8te%208%20des%202020
https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Nordre%20Follo%20kommune/Protokoller_Utvalg_Fmsk_KS
https://www.dropbox.com/home/NordreFolloIR/Styrem%C3%B8ter/2020/11_M%C3%B8te%208%20des%202020


• Politiske vedtak. 
• Idrettspolitisk posisjonsdokument, Viken IK. 
• Likeverdighetsmøte fotballklubber. Drifts- og leieavtaler. Utvalget er 

nå registrert med representanter fra alle idrettsparkene.  
• Brakkebyggesaken til Ski IL Fotball 49.500,- 
• Omfordeling av 13 timer i Skihallen etter oppstart av Turnhallen. Ref 

epost fra Sindre 3.12: Idrettslagene som skal inn i turnhallen må gi fra 
seg dagens tid i hallene, der de er i dag. Dette bør også gjøres for 
Langhus IL Turn, i hvert fall på papiret. Resterende behov i turnhallen 
vil da være det timetallet som Langhus IL Turn må få fra andre haller 
fom 1/1 2022. 

• Prinsipper for tildeling av treningstid: Vurdere pkt 7.1 i forslaget til 
nye retningslinjer om ikke noe fra pkt 6 i Ski´s gamle regler skal inn.  

• Ski Alliansehall. Konsekvenser eller ikke for tildeling i andre haller. 
• Samarbeid Langhus, svømmeklubbene og idrettsrådet.  
• Fritidskortet (tilskuddsordning for organiserte fritidsaktivteter) ca 

1200 barn på lavinntekt. 17/12 SHP 200.000,- 
• Smitteverntiltak 
• Teams 

 
Eventuelt: 
Ski Bryteklubb har søkt om 9 halltimer og at mattene ligger ute permanent. 
 

 


