Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 1/2017
Møtedato/tid: Tirsdag 31. januar 2017 kl 19-21

Møtested: OI klubbhus

Møtedeltakere:
Funksjon

Navn

Fremmøte

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Nina Vøllestad
Erik Gulhav
Anne-Lise Sørli
Jan Thomas Birkeland
Morten Roa

x

Nina Berntsen
Johan Danielsen

x

x
x
x
x

x

Vegard S. Petersen fra OK deltok på møtet (Sak 1-4).
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Referat fra møtet 7. desember 2016
Godkjent. Men i gjennomgangen kom det opp spørsmål om oppfølging av driftsavtalene og at
disse fortsatt ikke er helt klare. Anne-Lise, Nina V og Vegard ser på dem på nytt.

2

Sofiemyr Crossover, svømmehall og eierskaps-/driftsmodeller
Morten og Nina V orienterte om status i arbeidet. Det foregår samtaler med eventuelle private
aktører med tanke på å få med en eller flere slike med i et aksjeselskap. Vi er også invitert til
et orienterende møte med kommunens administrasjon 9. februar om eierskaps- og
driftsformer. OK planlegger å legge frem en sak m dette for til politisk behandling i mars. Det
er sannsynligvis avgjørende at vi har en klar og tydelig plan for bidrag fra idretten og private.
Morten, Harald og Nina V deltar i møtet med OK 9. feb.

3

Arbeid med temaplan – handlingsplan
Vegard redegjorde for hvor langt kommunene har kommet i planleggingen av arbeidet med
temaplan. Tidsperspektivet er fortsatt litt uklart, men det forventes noen avklaringer i løpet av
februar. Det var enighet om at OIR og Ski IR i startfasen opererer hver for seg, men at vi etter
hvert samkjører oss mer. Det er en utfordring av dekningsgraden er ulik i Ski og Oppegård.
Det var enighet om at ulikheten ikke kan utjevnes fra første dag etter sammenslåing, men at
dette må gjøres over litt tid gjennom bygging av flere anlegg. En anleggsplan bør baseres på
den regionale planen.
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Samarbeid med Ski frem til 2020
Det er ønskelig å lage en intensjonsavtale som legges frem på årsmøtene for Ski IR og OIR.
Den kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål/temaer: Hva gjør vi sammen? Hva gjøres hver
for oss? Felles administrativ ressurs. Møtestruktur (herunder klubbmøter). Erik lager et utkast
og kontakter Ski IR.

5

Forberedelse til årsmøtet
Informasjon om årsmøtet er lagt ut på hjemmesidene 20. jan. Alle klubber har fått innkalling.
Se kjøreplan for forberedelse.
Øvrige oppgaver fordelt slik:
Johan:
Årsmelding
Anne-Lise:
Budsjett/regnskap
Nina B:
Sjekke rom vi har fått godkjent lovendringene av AIK
Jan Thomas:
Handlingsplan
Forslag til valgkomite ble diskutert. Nina følger opp.
Fordeling av LAM midler: samme forslag som sist
Forslag til møteleder: Nina følger opp.
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7

Orienteringssaker og innkommet post






Høring sentrumsplanen ble sendt inn 5. januar
Møte mellom ordførerne og idrettsråd i Ski og Oppegård – 19. desember
Fellesmøte for klubber i Ski og Oppegård 24, januar (presentasjonene)
Idrettskonferanse 27. april
Justert plan for beredskapssenter.

Eventuelt
Det ble foreslått å lage et eget klubbmøte på våren vedr. Crossover. Følges opp på neste møte.

Referent: Nina
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