
 
 
REFERAT STYREMØTE  
 
Møtested Klubbhuset Oppegård IL Dato: 16.8.2021 

Tid:    19:00 
 

 
Tilstede 

Nina Vøllestad, Jan Thomas Birkeland, Oskar A. Kleven, Anne-Lise Sørli, Eivind Aserud (på 
Teams), Anne Grete Kaasa, Line Meinert Rød og Andreas Jeksrud  

 
Forfall 

 

Referent 
 

Nina Vøllestad 

Dato neste 
møte 

 
22. september klubbhuset KIL 

 
 

Nr
.  

Sak:  Oppfølging 
av/Ansvar  

1 Godkjenning av referat fra styremøte den 21.6.2021 
 
Vedtak: Godkjent 
 
Referater legges ut på hjemmesiden. 

 
 
 
 
Jan Thomas 
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Status og videre planer for oppfølging av arbeidsprogrammet 
 
Det ble gjort en gjennomgang av hvordan arbeidsprogrammet skal følges 
opp, med utgangspunkt i status etter gjennomgang i styremøte 20. mai. 
Det var enighet om oppfølgingspunkter: 
 
Rehabilitering av anlegg og sikring av kvalitet: Idrettslagene inviteres til å 
gi innspill i to runder, først i en kort spørreundersøkelse og så ved 
gjennomgang i fellesmøte. Jan Thomas og Anne Lise lager et opplegg for 
hvordan vi tar opp dette med idrettslagene.  
 
Plan for friidrettsstadion: Andreas lager et opplegg og hvordan vi 
involverer de relevante idrettslagene. 
 
Utendørs kombinasjonsanlegg: Utkast til skjema for klubbene testes ut på 
noen klubber og sendes så ut til alle idrettslag. Det følges så opp i 
fellesmøte med idrettslagene i november. 
 
Likeverdige og hensiktsmessige avtaler for bruk av kommunens anlegg: 
Det haster med å få innsikt i kommunens plan med dette arbeidet. 
Idrettsrådet ønsker å kunne diskutere saken med idrettslagene før den 
legges frem til behandling. Nina tar kontakt med kommunen for å få en 
avklaring.  
 
Tilrettelegging for at idrettslag kan bygge og drifte anlegg: Saken avventer 
til litt senere på høsten. 
 
Møte om prioritering av anlegg – møte med idrettslagene. Dette møtet må 
fastsettes snart. Nina tar kontakt med kommunen.  
 

 



Dialog med kommunen om treningstid i private anlegg: Anne Grethe og 
Nina sender invitasjon til aktuelle idrettslag  
 
Strategi for toppidrett: Jan Thomas og Eivind inviterer aktuelle idrettslag 
for å lage en plan for arbeidet.  
 
Finansiering av administrativ ressurs: Vi har mottatt avslag på vår søknad 
om økt driftsstøtte fra kommunen. Beslutning er gjort på administrativt 
nivå. Det sendes informasjon om søknad og avslag til Utvalg for oppvekst, 
idrett og kultur. 
 
Evaluering av partnerskapsavtalen: Settes på agenda for neste styremøte. 
Deretter til diskusjon med idrettslagene. 
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Gjennomgang kommunikasjonsstrategi  
Jan Thomas har revidert med sikte på større presisjon og konkretisering. I 
tillegg innarbeides et punkt om intern kommunikasjon. Det var enighet om 
at innlegg på hjemmesider og facebook leses av minst en person i tillegg 
til forfatter før det publiseres.  
 
Alle leser gjennom utkastet og legger inn kommentarer eller forslag.    
 

 

6 Opplegg for møter med klubbene i høst 
 
Møte 1: Avtales i samarbeid med kommunen. Temaer: Rehabilitering og 
prioritering av anlegg 
Møte 2: 18. nov. Temaer: Kombinasjonsanlegg, Rehabilitering, 
Partnerskapsavtalen. 
   

 

7 Orienteringssaker 
● Skorhaugåsen og aktivitetsskapende tiltak. Oskar orienterte 
● Anleggskonferansen – hvem deltar? Jan Thomas og Nina deltar 
● Fordeling av treningstid til ny kunstløpklubb – Nina orienterte 
● Forsinkelser i arbeidet med å legge nytt kunstgress på Østre 

Greverud. - Jan Thomas orienterte  
● Forsinkelser på bygging av Tømtebanen - Jan Thomas orienterte 
● Tildeling av LAM midler. Frist for søknader om særskilte tiltak 5. 

sept 
 
 

 

8 Daglig leder informerer 
 

● Se egen e-post 

 
 
 
 
 
 
 

 


