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Møtereferat
Møte nr: 2/2017
Møtedato/tid: Tirsdag 28. februar 2017 kl 19-21

Møtested: OI klubbhus

Møtedeltakere:
Funksjon

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

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

1

Fremmøte

Nina Berntsen
Johan Danielsen

x
x
x
Ikke møtt
x
Ikke møtt
x

Referat fra møtet 31. januar 2017
Godkjent

2

Status Sofiemyr Crossover, svømmehall og eierskaps-/driftsmodeller
Morten og Nina V orienterte om status for arbeidet. Det har vært avholdt møte med
administrasjonen i OK 9. feb. I etterkant av møtet ble idrettens endelige forslag vedrørende
eierskap ferdigstilt. Vårt forslag skal følge saksfremlegget som vedlegg.
Nina V har hatt møter med klubbene, og et eget møte med styret i Kolbotn Tennisklubb. Alle
er innstilt på å legge frem forslag for årsmøtet om å gå inn med kapital. Vi avventer nå
kommunens saksfremlegg.

3

Samarbeid med Ski frem til 2020
Ski IR har meldt at de kommer med respons på Eriks forslag i løpet av uken.

4

Forberedelse til årsmøtet
Utkast til årsrapport, regnskap og budsjett ble gjennomgått. Jan Thomas må sende ut utkast
til handlingsplan slik at det kan gis innspill til den før neste møte. Nina B må få bekreftelse
fra AIK vedr. godkjennelse av forrige års lovendringer.

5

Klubbmøte om Crossover
Dersom saken om Crossover får et positivt utfall gjennom kommunens behandling, arrangeres
et orienteringsmøte mandag 24. april.

6

Orienteringssaker og innkommet post





Idrettskonferanse 27. april - Anne Lise er påmeldt
Idrettsrådsseminar 16. mars – Nina V og Morten? Deltar
Møte for frivilligheten 14. februar. Johan orienterte.
Svømmetrening samtidig med publikumsbading. Erik orienterte om status i arbeidet

7

Eventuelt
a) Arrangementssøknader på uteanlegg.
Anne Lise gjennomgikk søknadsoversikten og mulige konflikter. Hun undersøker
nærmere og godkjenner om det ikke er konflikt. Evt. sendes saken på sirkulasjon til
beslutning.
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