Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 3/2017
Møtedato/tid: Tirsdag 21. mars 2017 kl 20-21.30

Møtested: OI klubbhus

Møtedeltakere:
Funksjon

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Nina Vøllestad
Erik Gulhav
Anne-Lise Sørli
Jan Thomas Birkeland
Morten Roa
Nina Berntsen
Johan Danielsen
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Referat fra møtet 28. februar 2017
Godkjent
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Status Sofiemyr Crossover, svømmehall og eierskaps-/driftsmodeller
OIR har sammen med KIL, OI og KTK, utarbeidet et alternativt forslag til vedtak i saken om
eierskap. Dette er oversendt alle representanter i kommunestyret. Det ble også orientert fra
møte med gruppelederne for H, Ap, KrF, V og SV 20.mars. Idrettens representanter var
usikker på hvordan vårt innspill ville bli fulgt opp. Både OIR og klubbene vil være tilstede
ved behandlingen i formannskapet og i kommunestyret.
OK planlegger en 25 m svømmehall i Kolbotn sentrum. Det er enighet om at dette kan være
en OK plassering. Det viktigste er kapasitetsøkning.
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Forberedelse til årsmøtet
Dokumenter ble gjennomgått og de siste endringer gjort.
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Forslag fra Kolbotn IL vedr. treningstider
På bakgrunn av et forslag fra KIL om å fryse treningstider fr å sikre forutsigbarhet, hadde
Nina hatt møte med OI og KIL om saken. Dette resulterte i en enighet mellomklubbene om å
fryse tiden. Forslaget ble diskutert, og det ble foreslått å avgrense frysingen til ett år. Det ble
argumentert at om det skal ha noen hensikt, bør det fryses i to år. Etter det, må vi se på
treningstider også i forhold til å bli felles kommune med Ski.
Det ble fremmet et alternativt forslag om å fryse til kun 2017/18. Dette falt med 4 mot 1
stemme.
Vedtak: Tildeling av treningstid i hall for 2017/2018 og 2018/2019 gjøres som for 2016/2017.
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Orienteringssaker og innkommet post
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Idrettskonferanse 27. april. Vi tar stilling til hvordan vi skal forsøke få med politikere
på neste styremøte.
Idrettsrådsseminar 16. mars – Nina orienterte
Møte vedr. svømmehall 22. mars– se e-post. Erik og Morten møter

Eventuelt


Referansegruppe temaplan. Utsettes til neste styremøte

Referent: Nina
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