Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 5/2017
Møtedato/tid: mandag 15. mai 2017 kl 19.30-21

Møtested: OI klubbhus

Møtedeltakere:
Periode
Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
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Navn
Nina Vøllestad
Erik Guldhav
Anne-Lise Sørli
Jan Thomas Birkeland
Morten Roa
Anne Lise Schei
Johan Danielsen
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Referat fra møtet 4. april 2017
Godkjent
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Status Sofiemyr Crossover, svømmehall og eierskaps-/driftsmodeller
Det ble avholdt et formøte 18:30-19:30 med representanter fra styrene. Status er sendt ut. Ho
Det er kun aksjeselskap som er aktuelt; sameie vil ikke få spillemidler.
Notat med fortolkninger er sendt fra OiR.
Rådmannen, på vegne av ordfører, fastholder at vedtaket omfatter 4 spillflater, men presiserer
ikke krav til disse. Prosjektkontoret redegjorde for organisering uten at idretten hadde noen
rolle på eiersiden.
Idretten er anbefalt å gå politisk vei for å få avklart eieforhold. Ordfører kontakter
skoleadministrasjonen for å se på alternativer til spillflater.
Klubbene sliter med å få finansiering på plass, og trenger et vedtak om realisering. OiR og
styremedlemmene i klubbene prøver å få til et møte med Siv Kaspersen og Kjell Pettersen.
Prosessen videre avhenger av vedtak.
I forhold til turnhall i Ski og finansiering av denne, bør det tas kontakt med Ski Idrettsråd.
Forslag om å innkalle til felles møte 08.06.17 der man også kan signere samarbeidsavtalen.
Svømmehallen på Kolbotn antas finansiert på annen måte.
OiR bør undersøke hvilke muligheter friskolene kan bidra.
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Fordeling av treningstider og arrangement
Gjennomgang av forslag. Det ble gjort mindre tilpasninger basert på søknad og tidligere
praksis. Forslaget sendes over til Oppegård kommune v/Vegard for endelig tildeling.
om. Anne-Lise Sø går gjennom status for arbeidet og vi må ta stilling til hvordan vi raskest
mulig får på plass et anbefalt forslag.
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Driftstilskudd fra Oppegård kommune
Her har det kommet et forslag til korrigering. OiR samtykker til forslaget. Det anbefales at man
undersøker om faktisk belegg kan registreres.
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Forberede LAM tildeling
Frist er 20.06.17. Johan sender ut søknad.
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Orienteringssaker og innkommet post




7

Klubbmøtet 24. april. Positivt oppmøte.
Møte 27. april for idrettsråd og politikere. Anne-Lise Sø rapporterer. Bra arrangement
med gode foredrag. Mest interessant var at flere kommuner støttet idrettsarrangementer
ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Møte om temaplan – 29. mai. Oppfordring om å møte.
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