
 

 

REFERAT STYREMØTE 
 

 
Møtested 

 
 Teams 

Dato: Tirsdag 12.1.2021 
Tid: 19.00-21.00 
 

Til stede 
  

Nina Vøllestad, Jan Thomas Birkeland, Oskar A. Kleven, Anne-Lise Sørli, Ragnhild Riis, 
Andreas Jeksrud og Trond Linnestad  
Morten Roa kom inn kl 20:00 
Fra kommunen møtte: Sissel Gransæther og Sindre Rønning Huber  
 

Forfall 
 

Arild Hepsø og Ida Westgaard 

Referent 
 

Trond 

Dato de 
neste 
møter for 
styret 

Styremøter: 10. Februar Kråkstad samfunnshus, 16. Mars Georgs Værelse, 6. april Georgs 
værelse, 20. mai Georgs værelse og 15. Juni Georgs værelse. 
 
Klubbmøte: 10. Februar Kråkstad samfunnshus. Max 120 uten korona. Forbered for 
videomøte. 
 
Ex. ord. årsmøte: 18. Januar Video  
 

Ordinært årsmøte: 21. april 
 
Møte med Utvalg for Oppvekst, idrett og kultur: 26. januar Video jf. invitasjonen. 

 

Nr.: Sak: Ansvar/annet: 

1 Godkjenning av referat for styremøte 8. 12. 2020 
 
Vedtak: Godkjent 
 

 

2 Forberedelse e.o. årsmøte 18. januar 
 

- Påmeldt 15 personer pr 12.1 Trond sender reminder.  
Påmeldingsfristen er 15.1 
 

Anne Lise påpekte at kommunen legger opp til å ha haller åpne til kl 23 på 
hverdager. Vi bør legge inn det samme.  
¨ 
Det var enighet om at vi bør lage et tilleggs punkt om tid til egenorganisert 
aktivitet. Det legges inn som eget punkti 6.1, tilsvarende som for integrering.   
 

Vedrørende tid i privat eide idrettsanlegg, var det generell enighet om at man 
ønsker så likeverdige betingelser som mulig. Samtidig er det bindende avtaler, 
f eks om Alliansehallen, som gjør at vi ikke kan forutsette at tid der blir stilt til 
rådighet. To alternative forslag til endret vedtak ble diskutert, og etter 
diskusjon ble de samlet i ett nytt forslag.  
 

 
 
Dokumenter i 
dropbox, årsmøter 
 
 
 
Endring av vedtak 
Må skrives inn i 
dokumentet 
eventuelt under 
årsmøte - Nina 
 
 
 
 
 
 



Styret vedtok enstemmig å legge frem følgende endringer (understreket tekst) 
på årsmøtet 18. januar: 
 
Under pkt 1 Innledning: 

Treningstiden som fordeles er normalt: 
Flerbrukshaller og spesialhaller: 35 timer per uke (kl. 16:00 -23:00 
mandag - fredag) og 22 timer i helgene (kl 0900 – 2000 lørdag og 
søndag) 

 
Under pkt 6.1 Skolegymsaler  

Ved behov, skal det settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget 
som anses mest egnet: 

• Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle: Totalt 5 timer per 

uke 

• Egenorganisert virksomhet: Totalt 5 timer per uke 

 
Vedtaksforslag: 

1. Det fremlagte forslag til prinsipper for fordeling av treningstid gjøres 
gjeldende for alle kommunale idrettsanlegg i Nordre Follo kommune. 

  
2. Idrettsrådet går i dialog med kommunen og eiere av private 

idrettsanlegg om hvordan vi på sikt sørger for en likeverdig fordeling 
av den totale tilgjengelige treningstiden samlet sett, både i private og 
kommunale anlegg. 

 

Legges i mappen 
for årsmøte eller i 
dokumentet også 
før årsmøte - Nina 

3 Forberede møte med Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 26. jan 
 
Agenda og ansvar: 

• Tildeling av treningstid: Anne Lise  

• Anleggsplan:Jan Thomas og Andreas 

• Likeverdighet: Trond og Nina forbereder. Trond sjekker eksempler på 
ulikhet med Sindre. 

 

Se epost sendt 
utvalget 

4 Svømmehall og utbyggingsprosjekt på Langhus  
 
Kommunen vedtok to parallelle prosesser fremover – både kommunal prosess 
og mulighet for at en utbygger realiserer idrettsanleggene. Det er avholdt to 
møter med Langhus IL Alliansen og svømmeklubbene. Morten Roa orienterte 
om status i arbeidet og videre gang i saken.  
 
Det er fortsatt litt uklart hva initiativet fra Langhus IL Alliansen innebærer. De 
har kontakt med Norgesgruppen som investeringsselskap, men det er ikke 
inngått noen avtale. 
 
Jan Thomas, Nina og Morten har møte med Langhus IL Alliansen  den 13. 
januar. 
 

 
 
Kommunens vedtak 
ligger i 
styremappen 
 
 
 
 
 
 
Morten Roa 

5 Forberedelse av møte med klubbene 10. Februar om anleggsstrategi og 
Behovsplan 2.0 
Hvordan utvikler vi våre anlegg. 
Breddeidrettens behov. 
Toppidretten: KIL jobber med godkjenninger for Kolbotn damer. 
Anleggsplan må være klar i midten av mars. 
 

 
 
 
 
 
Nina 
 



6 
 

Den samskapende kommunen 
Ønskelig fra kommunen at idrettsrådet gir innspill til hva idretten kan bidra 
med. Det er litt uklart hva vi kan bidra med. Er samarbeid om tilrettelegging for 
egenorganisert virksomhet aktuelt? (Trond, du noterte forhåpentlig de 
temaene vi hadde oppe og som kunne være aktuelle. Har du dem?). Nina 
svarer at vi er positive, og hva vi tror vi kan bidra med. Det må avklares 
hvordan og hvem når vi vet mer om hva som blir aktuelt for oss.  
 
Mitt valg 
Arild er inne i Langhus sitt Mitt valg. Vi melder inn Arild og Trond 
 

Dropbox mappe for 
møtet 
 
 

 
Trond 

7 Lønn Daglig leder 
Gratisprogram for lønnskjøring ble avsluttet i 2020. Vi spør en av de store 
klubbene om de vil kjøre lønnsutbetaling for oss.  
 

 
 
Anne-Lise 

8 Forberedelse til ordinært årsmøte 
Agenda og saksunderlag må være offentliggjort senest 4 uker før møtet, dvs 
24. mars. Vi må fordele oppgaver internt: 

• Skrive årsrapport gjør Trond 

• Regnskap og budsjett tar Anne Lise 

• Arbeidsprogram – tas opp i neste styremøte 

• Øvrige oppgaver ifht fremdriftsplanen:  
 

Se fremdriftsplan i 
dropbox  

9 Orienteringssaker 

• Saker vedtatt av kommunestyret/formannskapet i desember og januar  

• Endrete smitteverntiltak – konsekvenser for idretten 
 

 

 

10 Daglig leder informerer 

• Møterom for våren unntatt ord årsmøte 21.april. Eller mai? 

• Vi må ta en runde på årshjulet for januar og februar. 
   

• Friskis & Svettis har fått status som treningssenter. 
 

• Nytt daglig lederforum i regi av VIK i april. 
 

• Mange idrettslag skal nå ha årsmøter. Bør idrettsrådet stille på noen 
utvalgte? Vi klarer ikke alle. De blir sannsynligvis også digitale.  
 

• Forslag om info på hjemmesiden og facebook: Om digitale årsmøter 
og annet som lå på VIK nettside i fjor. 
 

• Forslag om info på epost: Spørre klubbene om de har saker som bør 
diskuteres i styremøte IR? 
 

• Om kampsportanlegg så har klubbene frist til 15.1 med innspill. 

 

• Om likeverdige leie- og driftsavtaler har vi sagt til klubbene at vi 
avventer mer info fra kommunen når de begynner med workshops 
internt og Temaplan for skjøtsel.  
 

• MITT VALG representant fra idrettsrådet? 

 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trond innhenter 
datoer fra klubbene 
 
 
 
 
Trond spør 
klubbene 
 
 
 
 
 
 
 
Se pkt 6 
 
 
 



• VIK: 7. januar var det et digitalt idrettsrådseminar. Ingen i styret hadde 
fått invitasjon, selv om vi har riktige e-postadresser i Sportsadmin. 
Trond følger opp VIK. 

 

• Teams: Vi vil få officepakka med Teams. Men ikke den utvidede 
versjonen. Det må være businessversjonen vi ikke får. Det ville 
medført en ekstrakostnad på ca 400,- pr måned for hvert idrettsråd. 
Det er ikke bestemt når vi får dette.  

 

• Bistår Ski og Kolbotn i spørsmål om byggesaksgebyr. Begynner å få 
oversikt. Saken løftes også med politikerne i møtet 26. januar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


