
 

Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat fra styremøte 16. april 2020 
Sted: Nettmøte på Zoom 
Tid: 19-21 
 
Tilstede: Anne-Lise Sørli, Arild Hepsø, Morten Roa, Oskar A. Kleven, Nina K. Vøllestad, Jan Thomas 
Birkeland og Ragnhild Riis (fra sak 6).  
Sindre Rønning Huber og Sissel K. Gransæther fra kommunen. 
 

1. Referat fra styremøte 5. mars 2020  
 
 Vedr sak ble det presisert at NFIR kan delta med 4 representanter på kretstinget, hvorav vi 
forbeholder to fra idrettsrådets styre. Det sendes ut forespørsel til klubbene om forslag på 
representanter fra dem. Nina holder i saken. 

Anne-Lise følger opp saken om signering ved utbetalinger slik at formalia kommer på plass.  
 
Referat godkjent. 
 

2. Gjennomføring av årsmøtet 
Vi setter opp et digitalt årsmøte for å behandle alle saker unntatt handlingsplan (herunder 
anleggsplan) den19/5 og et ekstraordinært årsmøte 15/9 for de utsatte sakene. Følgende saker 
behandles den 19. mai:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for idrettsrådet. 

9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning og revisors beretning. 

10. Behandle forslag og saker.  
11. Vedta budsjett. 

12. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 
 
Det legges ut informasjon på nettsider og Facebook om årsmøtet. Det sendes også informasjon til 
klubbene.  
 
 



3. Utsatte møter med klubbene og politikerne 
Møtet med klubbene var planlagt for å diskutere forslag om prinsipper for fordeling av treningstider 
og videre arbeid med anleggsplan før endelig behandling på årsmøtet. Det ekstraordinære årsmøtet 
13. september vil gi tilstrekkelig tid for diskusjon forut for vedtak i samme møte. Det avholdes derfor 
ikke noe ekstra møte med alle klubber i forkant. Våre forslag ligger ute, slik at klubbene får god 
anledning til å diskutere internt.   
 
Det er ønskelig å få til et møte med politikerne og vi sender en forespørsel om aktuelt tidspunkt for 
når vi kan gjennomføre et digitalt møte med dem. Vi begrenser dette møtet til et møte mellom 
idrettsrådet og politikerne. Nina følger opp og så får vi diskutere hvilke saker fra de t opprinnelige 
møtet som kan være mest aktuelt å følge opp.  
  

4. Temaplan og behovsvurdering av anlegg  
Behovsanalysen var planlagt behandlet i kommunestyret 15. April. Ble ikke behandlet men på 
torsdag 16/4. Kan ses i opptak etter hvert. Hvilke vedtak som ble fattet er ikke klart i skrivende stund. 
(Det er senere blitt klart at orientering om samarbeidsavtalen kom opp 20. april) 
 
Nina hadde sendt inn endringsforslag til politikerne om at også idrettens behov må komme til syne i 
behovsanalysen. Ikke bare skolenes. Utvalgsleder hadde gitt positive tilbakemeldinger på forslaget, 
og håpet å få flertallspartiene med på forslaget.  
 
 

5. LAM midler – forslag til kriterier 
Etter styremøte 5/3 ble det lagt ut forslag til kriterier. Styre gjennomgikk kriteriene på nytt og kom 
fra til følgende kriterier som legges fram for årsmøte 19/5: 
 
Midlene skal i hovedsak benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom 
(13-19 år). 
 
Fordelingen baseres på tallgrunnlaget fra samordnet årlig idrettsregistrering  

1. Inntil 5 % av tildelingsbeløpet fordeles etter søknad til spesielle aktivitetsskapende tiltak for 

personer med funksjonsnedsettelser eller spesielt utsatte grupper som i liten grad deltar i 

organisert idrett  

2. Resterende beløp fordeles 1/3 til aktivitetsregistrerte barn (6–12 år) og 2/3 til 
aktivitetsregistrert ungdom (13–19 år). Herunder idrettskoler for barn med allidrett og som 
gjennomføres regelmessig gjennom hele året. 

 
Minste tildelingsbeløp er kr 1000,-. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
6. Nettsider og Facebookside 

Jan Thomas og Ragnhild har laget en flott Facebookside.  
De vil nå fortsette arbeidet med å lage en kommunikasjonsstrategi.  
 
Det ble videre diskutert om et samarbeid med kommunen. Er det noe av vår informasjon som kan 
legges ut på kommunens sider og vise versa. Sindre og Trond har noe erfaring fra informasjonsdeling 
fra kommunen og fra idrettsforbundet og hvem som gjør hva. Noe skal komme fra kommunen og 
direkte til klubbene mens andre ting bør komme fra idrettsrådet.  
 



7. Etterlevelse av corona-tiltakene  
Sindre og Sissel oppsummerte erfaringene så langt og at de er bra. Klubbene følger opp. Det jobbes 
med å få ut informasjon om tiltak på arabisk og å sette opp overvåkningskamera.     
 

8. Referat fra møter med de enkelte idrettslagene 
Trond orienterte om viktige forhold som har kommet opp. Den saken som har behov for sterkere 
oppfølging fra idrettsrådet er svømmehallsaken. Nina, Jan Thomas og Trond har vært i møte med Erik 
Underland i Ski svømmeklubb (se eget referat fra møtet). Nina kontakter svømmeklubbene for å 
prøve å få til et felles mediefremstøt om at bygging av en svømmehall på Langhus må gjøres. . Det er 
helt avgjørende at det minimum bli et 25 meters basseng med 10 baner og at det bygges nå. 
 
Klubbene har behov for å vite hva de kan bruke idrettsrådet til. Kommunikasjonsstrategien må legges 
opp for å favne dette. 
 
 

9. Innkommet post – orienteringer 
Det er kommet brev om å rapportere regionale anlegg. Vi kan muligens rapportere: 

• Friidrett 

• Fotball 

• 4 haller på Sofiemyr  

• Motorcrossbane 
Vi går gjennom innspillet fra daglige ledere. 
Morten, Nina og Trond  svarer på brevet. 
 

10. Andre saker 
 

Søknad om arrangementstid: 
Anne-Lise orienterte om dette. Her gjelder tidligere regler fra de to tidligere kommunene Ski og 
Oppegård. Dette må reguleres og Anne-Lise ser på saken. 
 
 
Neste styremøte: 
Holdes 4/5. 
 


