Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 9/2017
Møtedato/tid:. Onsdag 18. okt 2017 kl 19-21

Møtested: Hos Anne Lise Sørli

Møtedeltakere:

1

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

Fremmøte
x
x
x
x
x
x
x

Referat fra møtet 13. september 2017
Se utkast til referat

2

Temaplan
Underlag: Referat og oppgaver i neste fase.
Morten og Johan orienterte fra møte i gruppen og delte ut utkast som ble gjennomgått.
Klubbmøte 13.11.17. Morten forbereder agenda med hovedpunkter inkl fremdriftsplan.
Fokus på Hallprosjektet (ny idrettshall) og de øvrige tiltakene på Sofiemyr. Morten reviderer
ordlyd.

3

Samarbeidsavtale med Oppegård kommune
I møte med politisk ledelse i OK ble det enighet om la gjeldende avtale fortsatt være gjeldende.
Vegard var invitert til møte, men kunne ikke stille for drøfting av mandat og innarbeidelse av
årshjul.
Møte avholdt 12.10.17 med ordfører og varaordfører. De viktigste sakene var hallen på
Sofiemyr og ønske om størst mulig hallflate, beslutningsprosess i byggesaken i formannsskapet
og driftsansvar. Tennisklubben vil få kommunal garanti for lån.

4

Kunstgressbanene - overtakelse av driftsansvar for hele året
I møte med politisk ledelse i OK fikk vi tilslutning til et forslag om at idretten tar over driften
av kunstgressbanene for hele året. Tanken er å lage dette som et pilotprosjekt med sikte på at
idretten tar på seg driften av idrettshallene. Anne Lise Schei tar kontakt med KIL og OI for å
drøfte muligheter for hvordan dette kan løses.

5

Orienteringssaker
•
•
•
•

Seminar for idrettsråd i AIK.
Kunstgressbaner og oppsamling av granulat.
Utlysning av midler fra AIK.
Hedring av mestere.

6

Eventuelt
Overgang til Sharepoit. Jan Thomas gir beskjed om når bytte av system foretas. Pt er det svært
lite som skal til.
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