
  

Nordre Follo idrettsråd  
  

Referat fra styremøte 10. september 2019  

Sted: Greverud Sykehjem  
Tid: 20:00-22:00  
  
Tilstede: Anne-Lise Sørli, Jan Thomas Birkeland, Arild Hepsø, Oskar A. Kleven, Morten Roa, Nina 
K. Vøllestad  
Forfall: Ragnhild Riis  
  
  

1. Referat fra styremøte 27. august 2019   
Godkjenning utsettes til neste møte.   
  

2. Fordeling av LAM midler 2019  
Det er frist 10. september for særskilte søknader.   
  
Status søknader:  
Ski: pr. nå 15 søknader -stor spredning  
Oppegård: 4 søknader mottatt  
Kriterier:  
Oppegård: OK kriterier. Benytter aktivitetstall som i 2018.   
SKI: OK kriterier: Benytter medlemstall som i 2018. Det tas kontakt med Ski Alliansen  
for å kvalitetssikre tall for 2018 og 2019.   
  
Prosess overfor Ski Alliansen og hvordan tilbakebetaling skal skje, må diskutere med 
Alliansen. Det vurderes avregning mot 2018 eller tilbakebetaling av 2018 pengene. Nina og 
Oskar tar møtet med Ski Alliansen.   
  
Tidsplan:  
Avregningen er ferdig uke 38 for 2019. Prioritere 2019 for utbetaling - portal for registrering.  
  
  

3. Møte med klubbene 25. september  
Det var i sist møte enighet om følgende opplegg:  

1. Nina innleder  
2. Grunnlag for gruppearbeid presenteres (hente mye fra materialet produsert av 
«daglige leder» gruppen)  
3. Gruppearbeid(temaer og inndeling må gjøres på forhånd)  
4. Veien videre  
5. Neste informasjonsmøte  

   
Det har ikke kommet noe mere materiale fra klubblederne.  
  
Innledning v/Nina med følgende momenter: kanal til kommunen, IR er til for idrettslagene og 
IR er avhengig av dem.   
  

  
Opplegg for gruppearbeid:  
Del 1: Hva er det største utfordringen som ditt IL har? F.eks.  



o Klarer ikke å gi et godt nok tilbud (tidspkt, pris, )  
o Frafallsproblematikken  
o Inkluderingsproblematikken (betalingsproblemeber, inkludering av 
innvandrere etc.)  

Påstand:  
Idrettslag opplever å ikke gi tilbud til alle de ønsker å kunne gi tilbud til.   
Riktig eller galt? Hvorfor er det slik? Hva skal til for å forbedre seg?  
  
Stikkord til introduksjonen: kvalitet, kvanititet, topp / bredde, frafall, suksesshistorier. Hva 
skal til? Hvordan være attraktivt? Bredde eller topp, eller begge deler?  
  

Del 2 Anlegg  
• Hva er den største utfordring i forhold til utstyr og anlegg for din klubb 
(Rammebetingelsene)  
Momenter:  

▪ Vedlikehold  
▪ Kapasitet  
▪ 11 baner, bare små  
▪ Særidrett versus fleridrettslag – anlegg?  
▪ Politikk styres av skolens behov – hva med idrettens behov  
▪ Hvilken interesse har klubben selv for å drifte og/eller eie selv  

  
Del 3 – forventning til idrettsrådet  

▪ Prosess  
  
  
Rammeverk for gruppearbeidet:  

• Vi lager grupper på forhånd -spre mellom lokaliseringer  
• En felles referent på hver gruppe  
• NFIR deltar i gruppearbeidet, men er ikke referenter.  

  
NFIR er totalt ca. 60 IL. Vi må ha påmelding, frist 22/9.  
Møtet i november vil ha mere fokus på verdier.  
  

4. Innkommet post - orienteringer  
• Rapporter fra Stil Arena og Langhushallen. Se e-post med vedlegg.   

o Rapport på bruk av hallflater  
o Halldiskusjon – forvaltning og drift  
o Passiv forvaltning i dag  

▪ Hva er driftsavtalen i dag  
▪ Utsjekk på de lagene som ikke møter  
▪ Tilsynsvakt som ikke stiller – er betalt?  

o Gå igjennom de avtalene som er etablert, Ski  
  

Saken tas til orientering og legges under treningstid/rapporter i dropbox  
  

• Møte med kommunen 30. august (kommunale ledere)  
o Kommunalsjef Anne Melsom overføre ansvar for videre oppfølging til 
virksomhetsleder Sissel Cathrine Granseter  
o Nordre Follo kommunen vil utlyse en stilling etter Vegard med 
idrettskompetanse  
o Vil ha en samarbeidsavtale på plass  



o Ønsket et møte med hele idrettsrådet og hele Nordre Follo kommune – 
legges til oktober  
o Arnejordet – mottok kommentarene  
o Samarbeidsavtale-samarbeidsrelasjoner-temaplan  

  
• Orientering fra idrettsrådskonferansen v/Anne-Lise, Jan Thomas, og Nina  

o «Idretten vil» er et nytt strategidokument – alle må lese  
o Finansiering av idrettsråd – mye diskusjon – kretsstyret vårt er opptatt av 
hvordan dette løses.   
o Forenkle hverdagen for idrettslagene  

  
  

5. Eventuelt  
  
Web-side: NIF support. Det er ikke en farbarløsning foreløpig. Jan Thomas forbereder en befaling til 
neste møte. Oppegård IR-webside – benyttes inntil videre. Videreføres ikke etter 31.12.2019.  
  
  
 


