
 
 
REFERAT STYREMØTE  
 
Møtested Teams Dato: 16.3.2021 

Tid: 19:00 
Tilstede 
 

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

Forfall 
 

Ida Westgaard 

Referent 
 

Trond 

Dato neste 
møte 
 

Styremøter: 6. april Teams, 20. mai Georgs værelse og 15. Juni Georgs værelse. Eventuelt 
Teams. 
Ordinært årsmøte: 21. april 

 
 
Nr.  Sak:  Vedlegg finnes i  
1   Godkjenning av referat fra styremøte den 10.2.2021  

 
 Vedtak: Godkjent 
  

 

2  Aktivitetsuke 2021  
Vi må vurdere om vi skal eller ikke skal gjennomføre aktivitetsuken 2021.  
Det har kommet ønske om gjennomføring fra RA padleklubb.  Andre 
idrettslag har også ønsket å delta. Det var enighet om å gjennomføre 
også i år.  
 
Ragnhild lager et forslag til neste styremøte.  
   

 

3  Anbefaling fra kampsportklubbene  
  
Vedtak: Idrettsrådet støtter anbefalingen om å legge aktivitetslokaler som 
er hensiktsmessige for dem i tilslutning til eksiterende eller nye haller. 
Anbefalingen tas inn i anleggsplanen. 
  

 

4  Forberedelse til ordinært årsmøte 21. april  
Trond har sendt ut varsel til alle idrettslag.  
Det må også sendes invitasjon til kretsen og kommunen.  
En uke før årsmøte skal alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på 
idrettsrådets internettside. Vi prøver å få lagt ut sakspapirer i god tid, slik 
at klubbene kan forberede de seg.  
  

• Årsrapport  
o Trond har begynt på et utkast. Sendes på sirkulasjon i 

styret 
• Arbeidsprogram  

o Nina gjennomgikk forslag til justeringer av eksisterende 
program. Utkast til nytt program sendes på sirkulasjon i 
styret. 

• Forslag på medlemskontingent  
o Forslag ble gjennomgått. Enighet om å lage et vedtak i tre 

punkter: 1) ja/nei til kontingent, 2) størrelsen, og 3) evt 
reduksjon hvis annen finansiering. Utkast sendes på 
sirkulasjon i styret. 

 



 
• Kriterier til LAM midler  

o Styret går inn for forslaget som ble fremlagt. 
 

• Strategisk anleggsprogram  
o Nina presenterte en skisse til arbeidsprogram. Det 

arbeides videre med denne, der det også vurderes 
hvordan idrettsparkenes behov skal innarbeides. 

 
• Forslag om fullmakt til styret – likelydende forslag som tidligere 

 
• Valgkomiteen 

o Trond skriver til alle i valgkomiteen om de stiller seg til 
disposisjon for en ny periode 

  
5  Sommerskole  

Styret ble orientert om møte med kommunen. Kommunen kan få ca 6.5 
mill kr til nye sommerskoletilbud til barn og unge. Her kan idrett være 
aktuelt. Kommunen sender ut informasjon til idrettslagene. Trond og Nina 
har foreslått å lage et tilbud for kampidrettene. 
  

 

6  Tildeling av LAM midler til sammenslått klubb  
Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag har slått seg sammen til en klubb. 
Ingen av dem har vært medlem i NIF, men Ski skytterlag har allikevel fått 
LAM midler. I NIF retningslinjer punkt C står det at LAM kan gis til andre 
klubber, etter vedtak i idrettsrådets årsmøte.  
  
Den sammenslåtte klubben har 372 medlemmer.    
 
Vedtak: Styret går inn for å videreføre ordningen som var for Ski 
skytterlag, og gi Kråkstad og Ski skytterlag anledning til å søke LAM 
midler. Saken legges frem på årsmøtet. 
  

 

7  Informasjon  
• Oppsummeringer fra idrettslagenes årsmøter  
• Nye idrettslag  

o Follo Danseklubb  
o Follo Padelklubb 
o Kråkstad og Ski skytterlag (sammenslått)  

• Sindre orienterte status for tildeling av treningstid.  
  

 

8  Daglig leder informerer  
  

• Teams, basispakken er bestilt.  
• Epost fra Viken - bekreftet  
• Klubber registrert på hjemmesiden og i dropbox er forskjellig. 

Trond og Ragnhild rydder opp.  
• NIF arbeider nå med logoen for hjemmesiden vår.  
• Ungfritid, et pilotprosjekt for markedsføring av fritidstilbud i 

kommunen. Det sendes ut brev til alle klubber, men eksplisitt til 
daglig ledere. Frist for registrering av tilbud er 15. April. Da 
utløses markedsplan overfor brukerne. 

• 17. mars kommer sak om retningslinjer for tilskudd opp i OIK 
  

 

 


