Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 6/2017
Møtedato/tid: torsdag 8. juni 2017 kl 19-20.30

Møtested: OI klubbhus

Møtedeltakere:
Funksjon

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Nina Vøllestad
Erik Guldhav
Anne-Lise Sørli
Jan Thomas Birkeland
Morten Roa
Anne-Lise Schei
Johan Danielsen

1

Fremmøte
x
x
x
x
x
Forfall
x

Referat fra møtet 15. mai 2017
Utkast til referat ble supplert med eventueltsak vedr. henvendelsen om hall-leie fra KIL og OI.

2

Status Sofiemyr Crossover, svømmehall og eierskaps-/driftsmodeller
Morten og Nina orienterte om møter med kommunen og med klubbenes ledere. Nå er skolene
også inkludert i arbeidet. E-post fra varaordfører ble tatt til etterretning. Nina tar kontakt med
rådmannen for å høre om hvordan idrettens informasjon om økonomisk bidrag tas videre.

3

Fellesmøte med Ski idrettsråd 20. juni
Det er rimelig å bruke intensjonsavtalen som grunnlag for saker til agendaen. Erik følger opp
overfor Ski IR.

4

Websider
Vi går over til Ateas web-sider. Jan Thomas gjør sidene klare og sørger for transport av det vi
har. Vi tar en gjennomgang av sidene og hvordan vi vil bruke dem, på neste møte.

5

Planer for høsten
Vi har særlig tre saker som må følges opp til høsten:
• Temaplan
• Crossover
• Evaluere samarbeidsavtalen med kommunen
Siden det er uklart hvordan vi blir involvert i de to første sakene, avventer vi arbeidsfordeling
til neste møte.

6

Møteplan høsten 2017
Møteplan for høstens styremøter (kl 19-21):
28. august
13. september

18. oktober
15. november
11. desember (møte 18-19.30, deretter middag)

7

Orienteringssaker og innkommet post
•
•
•
•

8

Møte om temaplan – 29. mai. Vi avventer foreløpig å oppnevne våre representanter,
siden det fortsatt er uklart hva vi skal delta i.
Høring – planprogram – fra Oppegård kommune
RA padleklubb – overført fra Oslo idrettskrets
Initiativ vedr. fotballstadion – Follo FK, KIL m fl.

Eventuelt
•

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer. Morten orienterte om KUDs nye
tilskuddsordning. Informasjonen sendes til klubbene (Morten).

OIR møtereferat
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