
 
 
 
 
 
REFERAT STYREMØTE  
 

Møtested Quality Hotel™ Entry på Mastemyr - grupperom Dato: 12.10. 2021 
Tid:    20:00 
 

 
Tilstede 

Nina Vøllestad, Jan Thomas Birkeland, Oskar A. Kleven, Anne-Lise Sørli, Line Meinert Rød, 
Anne Grete Kaasa og Andreas Jeksrud 

 
Forfall 

 
Eivind Åsheim 

Referent 
 

 
Trond Linnestad 

Dato 
neste 
møte 

 
8.11 kl 19. Deretter 7.12  

 
Nr. Sak: Oppfølging av/Ansvar 
1 Godkjenning av referat fra styremøte den 22.9.2021 

 
Vedtak: Godkjent 
 

Teams mappe filer for møtet 

2 
 

Evaluering av partnerskapsavtalen 
 
Se også pkt 2 referat styremøte 22/09. 
 
Denne saken må vente. 
 

Teams mappe filer for møtet 
 

3 
 

Status og videre planer for oppfølging av arbeidsprogrammet 
 
Se pkt 3 i referat fra styremøte 22. september.  
 
Friidrettsanlegg: Andreas fortsetter arbeidet. 
Kombinasjonsanlegg: Oskar tar en runde til med klubbene 
Likeverdige drifts- og leieavtalene: Kan forvente dokumenter fra 
kommunen på slutten av året eller på nyåret.  
Tilrettelegging for at idrettslag kan bygge, eie og/eller drifte anlegg: 
Dette kan settes på dagsorden på klubbmøte i november. KIL og 
Kolbotn Tennisklubb kan være aktuelle å spørre om å presentere sine 
tanker om dette for deres kommende anlegg.  
Prioritering av anlegg: Strategi lagt i dag på klubbmøte 12.10. 
Toppidrett: Jan Thomas fortsetter arbeidet. 
Finansiering av adm ressurs: Nina orienterte om at Viken IK ikke vil 
fremme noe alternativt forslag til bruk av LAM midler på Idrettstinget. 
Dette er skuffende og ikke i samsvar med innspill fra IR i Viken IK. Vi 
må finne en egnet anledning til å informere politikerne om avslaget fra 
Nordre Follo kommune.  
 
  

Teams mappe filer for møtet 

4 
 

Endelig tildeling av LAM 
 
Gjøre vedtak om særskilte søknader på ordinær LAM: 
Vedtak: Forslaget fra Oskar ble godkjent. 
 
Ordinær tildeling LAM:  
Vedtak: Særskilte tildelinger innarbeides og resterende sum fordeles 
som hodestøtte i hht aktivitetsregistreringen pr 31.12.2021. 
 
Gjøre vedtak om fordeling av de ekstra midlene: 
Vedtak: Kriteriene for hodestøtte for ordinært LAM benyttes, dvs 
basert på aktivitetsregistreringen. Idrettslagenes aktiviteter sikrer at 
midlene vil bli brukt itråd med føringene fra Kulturdepartementet.   

 
Om særskilt tildeling se 
Teams mappe filer for møtet 
 
 

Nina Køpke Vøllestad
viktig å ha med alle disse (slik det er i arbeidsprogrammet)
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Kombinasjonsanlegg 
 
Presentasjon av innkomne innspill 
 
Fem innspill meldt inn og lagt i mappen for styremøte.  
 
Veldig mye bra. Vi prøver å få inn flere innspill. 
Vurdere presentasjon av et par av klubbene. 
Deretter opprette arbeidsgruppe. 
 

 
 
Oskar 

6 
 

Forespørsel fra kommunen 
 
Kommunen ønsker at klubbene bidrar med dugnadsmidler til 
kommunens driftstilskudd. 
 
Vedtak: Vi svarer at vi ikke vil foreta oss noe i denne sammenheng.  
 
 

 
 
Nina 

7 
 
 

Driftsavtaler mellom klubb og kommune 
 

- Diskutere driftsavtaler og «hva nå» på bakgrunn av epost fra 
Sissel. «Likeverdige og hensiktsmessige avtaler for bruk av 
kommunens anlegg» 

 
Vi skal sørge for at avtalene blir så gode som mulig for idretten om det 
er FDV eller leieavtale. Og ta stilling til leieavtalene når de foreligger 
fra kommunen.  
 

- Vi må legge en strategi for å starte dialogen med eier av 
private haller. 

 

 
Teams mappe filer for møtet 
-epost fra Sissel 

8 Oppsummering etter 1. klubbmøte 
 
Se neste side, nedenfor.  
 
   

 

9 Orienteringssaker 
 

• Sak om finansiering av IR på idrettstinget 
• Forespørsel fra Oppegård IL om "lokale aktivitetssamfunn" 
• Planer Sofiemyr 
• Invit fra VIK om frivillighetskonferanse 
• Anleggskonferanse 22-23. okt i Fredrikstad 
• Ski ishall – samarbeid om bruk 
• Hvordan skal norsk idrett utvikle paraidrettsatsningen? 

 
 

 
 
 
Hege har spurt og 
samarbeider med Trond. 
Trond deltok 
Trond deltok 

10 Daglig leder informerer 
• Tennis 
• Kampsportene: bryting og boksing 
• Flyklubben  
• Langhus IL alliansen 
• Trygg oppvekst 
• Alle med 
• UngFritid 
• Turnmøte 
• DL forum landet 
• DL forum Viken 
• Diverse for idrettsrådet.  

 

 
 

11. 
 

Kommunen informerer: 
• Sindre har sendt ut invitasjon til klubbene om bruk av 

utendørsanlegg 
 
 

 

 

Nina Køpke Vøllestad
Dette mener jeg du hadde glemt og fulgte opp etterpå. Da blir dette litt misvisende som referat. Eller husker jeg feil?



 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT KLUBBMØTE PÅ MASTEMYR 12.10 2021 
 
Nina ønsket velkommen 
 
Sindre redegjorde for anleggsplanens historie. I fjor inneholdt anleggsplanen bare anlegg som krevde spillemidler. 
 
I år skal planen inneholde kommunale og private anlegg. Så skal dette behandles politisk. Skrivefrist i slutten av 
oktober.   
 
Noen anlegg mangler i planen. Det er bevisst for kommunen ønsker at klubbene gjennomgår sine prosjekter mht 
finansiering etc. 
 
Alle anlegg som er egen eid eller ferdig finansiert så går det rett til å søke spillemidler innen 1. oktober.  
 
 
Vedlikehold – Rehabilitering 
Det står en del i anleggsplanen. Så er det innsendt masse som ikke står der. I tillegg har idrettsrådet fått egne 
innspill fra klubbene. Vi ønsker å synke våre innspill med kommunen.  
 
Kommunen melder videre til byggdrift.  
 
Avvik meldes til Sindre som melder videre til byggdrift. Det er kommet et nytt FDV system. Dette er ikke helt 
implementert. 
 
 
Friidrettsstadion – Andreas:  
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe. Med de aktuelle klubbene.  
 
Kombinasjonsanlegg – Oskar: 
Det er sendt ut et spørreskjema i to omganger. Fem svar er kommet. Ny frist til mandag. 
Tenker å invitere to/tre idrettslag til en arbeidsgruppe.  
 
Trond sender skriftlig til klubbene som gir tilbakemelding på to ting: 
 

1. For anlegg på listen:  
Har dere supplerende opplysninger til de som er gitt? 
Er det anlegg som bør opp på kortsiktig liste? 
Er det anlegg som ikke er på listen som skal inn? 
Svar sendes til Sindre og oss. Frist 25.10 til oss. 
Legg ved anleggsplanen. 
De 8 punktene legges inn i eposten. 
 

2. Hva skal på spillemiddellisten 2022: 
De kommunale prosjektene er som de er. 
Vi må prioritere de private anleggene. 
Hva skal på handlingsprogrammet Sindre frist 29.10. Klubbene frist 25.10 til oss. 
 
Sindre sender oss det vi skal prioritere. Tre tabeller. 
 
Teams møte 26.10 kl 19:00.  
Trond kaller inn på teams. Prioritering har fokus.  
 
Likeverdige driftsavtaler –  
Sjekke ut noe som heter samarbeidsavtaler ref Erik Underland. 
Dette styres av Temaplan for skjøtsel som skal vedtas politisk nå i høst. Deretter kan det inngås nye FDV avtaler. 
Vi skal ta stilling til alle leieavtalene med klubbene. Er de ok? Eller ikke. 
 
Private kontra kommunale haller: 
Arbeidet iverksettes nå. 
 



Teams:  
Kan jeg trekke rett fra mail og inn i filer teams. 
Kan jeg åpne flere filer i chere point? 
Vi trenger et kurs i bruk av Teams og om chere point. 
 
ref. Trond  
 


