
 
 
REFERAT STYREMØTE  
 
Møtested Klubbhuset Kolbotn IL Dato: 21.6.2021 

Tid:   18:00 
 

 
Tilstede 

Nina Vøllestad, Jan Thomas Birkeland (fra kl 18.50), Oskar A. Kleven, Anne-Lise Sørli, 
Eivind Aasheim (fra kl 18.30), Anne Grete Kaasa og Line Meinert Rød  

 
Forfall 

 
Andreas Jeksrud, Trond Linnestad 

Referent 
 

Nina Vøllestad 

Dato neste 
møte 

 
16. august 

 
 
Nr.  Sak:  Oppfølging av/Ansvar  
1 Godkjenning av referat fra styremøte den 06.4.2021 

Vedtak: Trond ferdigstiller referatet ut fra de kommentarer som er lagt inn i 
utkastet 
 
Godkjenning av referat fra styremøte den 20.5.2021 
Vedtak: Godkjent med de endringer som var lagt inn 
 
Godkjenning av referat fra styremøte den 2.6.2021 
Vedtak: Godkjent med de endringer som var lagt inn 
 
 

 

2 
 

Oppfølging av arbeidsprogram 
Status for de oppgavene i arbeidsprogrammet ble gjennomgått.  
 
Vedr. svømmehall på Langhus: Idretten er invitert til å ha to representanter 
med i arbeidet. Kolbotn IL og Ski SK inviteres. I tillegg ønsker vi å ha med 
en fra NFIR.  
 
Vedr. rehabilitering: Eivind ber NFK om informasjon om hvilke 
rehabiliteringstiltak som skal gjennomføres ute og inne i 2021, og om dette 
får konsekvenser for bruk av anleggene. 
 
Vedr kombinasjonsanlegg: Oskar tester ut kartleggingsundersøkelse før 
den sendes ut til alle idrettslagene. Han orienterte også om initiativet som er 
tatt for å reparere hinderløypen i Skorhaugåsen og muligheten for å 
realisere en pumptrack samtidig. 
 
 

 
 
 
 
Nina følger opp 
 
 
Eivind 
 
 
 

3 Gjennomgang kommunikasjonsstrategi  
 
Jan Thomas orienterte om kommunikasjonsstrategien og oppfølgingen av 
den. Det er behov for å gå gjennom denne igjen, og også samkjøre dette 
med utforming av innkallinger og referater fra styremøter slik at de kan 
fungere også utad.  
 
Jan Thomas legger frem forslag til justeringer i strategien på neste møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jan Thomas 
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FDV avtaler 
 
Nina orienterte fra møtet 17. juni med NFK og hvilke typer anlegg NFK 
planlegger å inngå FDV-avtaler om. Styret mener det er nødvendig at 
idrettens erfaringer med ulike avtaler må tas med. Det er også nødvendig å 
følge opp med et klubbmøte om saken. Saken følges opp i neste møte.  
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Fordeling av tid til trening   
Anne-Lise og Sindre kommenterte de utsendte forslagene til fordeling av tid 
til trening. Det ble stilt noen spørsmål om antall timer, vurdering av valg av 
hall, samt tidspunkt for enkelte idrettslag. Gitt rammene som er, støtter 
styret fordelingen for flerbrukshallene og turnhallene. Det ble bedt om at det 
tas en runde med aktuelle idrettslag for å avklare bruk av ishallen og 
svømmehallene. Pga riving av noen anlegg og ferdigstilling av andre, blir 
det endringer etter nyttår.  
 
Anne-Lise og Sindre tar en ny runde på gymsalene før fordelingen 
ferdigstilles. Fordeling av flerbrukshaller sendes ut ila kvelden, øvrige 
anlegg avventer noe. 

 
 

6 Møteplan for høsten 2021 
 
Styremøter på følgende dager kl 19-21: 
16. august  
22. september 
12. oktober 
8. november 
7. desember (kl 18 med middag) 
 
Temaer for møter med IL – samles i 2 eller 3 møter: 

• Gjennomgang med IL om leie/FDV avtaler  
• Drøfte partnerskapsavtalen 
• Rehabiliteringsbehov anlegg 
• Seminar om prioritering av anlegg (før NFKs behandling) 
• Strategi for toppidrett 

Endelig plan settes i møtet 16. august. 
 

 

7 Orienteringssaker – Informasjon 
 

• Kick-off Pandefri med Viken IK, samt idrettsstrategi med 
kulturministeren 

o Innspillene fra to idrettslag var interessante og viktige. De 
bør videresendes til Viken IK.  

• Vedtak i kommunen om retningslinjer og gebyr for bruk av anlegg 
• Anleggsseminar 27.-28. aug. Alle som har lyst, melder seg på. 
• Idrettsrådsseminar 22. juni. Alle kan delta.  

 
  

 
 

8 Daglig leder informerer jf notat i dropbox for møte 
 

Informasjonen i notatet fra daglig leder var veldig nyttig. Denne måten å 
gjøre det på kan danne mal for tilsvarende informasjon fra daglig leder i 
tiden fremover.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


