Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 10/2017
Møtedato/tid:. Onsdag 15. nov 2017 kl 18-19.30

Møtested: OI klubbhus

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
forfall
x

Referat fra møtet 18. oktober 2017
Utsatt

2

Oppsummering fra klubbmøtet 13. nov
Det var totalt 31 deltagere. Inntrykket var at det var stor interesse blant klubbene, men at
temaplanarbeidet hadde kommet for kort til å gi særlig grunnlag for diskusjon. Vi sender ut en
forespørsel til klubbene om informasjon om idrettslagene som vil inngå i kunnskapsgrunnlaget
for planen. Vi spør også etter innspill til revisjon av handlingsplanen for anleggstiltak. Morten
følger opp.

3

Hallprosjekt Sofiemyr
Morten orienterte. Hallprosjektet sees i nær sammenheng med ungdomsskole, og noen
plasseringsforslag er diskutert, men ikke landet. Det vil bli utarbeidet to alternative konseptvalg
som fremmes til politisk behandling. Sannsynligvis behandling i februar 2018. Idretten hoder
fast i innspillet skissert i Sofiemyr Crossover, i tråd med kommunestyrets vedtak fra mars
2017.

4

Temaplan
Underlag: Referat fra møtet 31. okt
Morten og Johan refererte fra møte i gruppen. Det er langsom fremdrift, men arbeidet går
fremover.

5

Samarbeid med Ski IR
Nina orienterte fra møte med administrasjonssjef i Nordre Follo Gro Herheim 13 nov. får ikek
midler til en administrativ ressurs, men vi får anledning til å søke om en sum som Herheim
foreslår avsatt til bruk for organisasjoner som våre i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
Handlingsplanen ble gjennomgått.

6

Ny web-side
Jan Thomas presenterte nettsidene og viste noen av de mulighetene vi har ifht "kontorstøtte".
Vi fortsetter å bruke Dropboks som arkiv, og vurderer utvidet webbasert kontorstøtte ved
overgang til NF IR.

7

Møteplan 2018
Følgende dager/tider for styremøter ble fastsatt:
22. jan kl 19-21
14. feb kl 19-21
12. mars kl 19-21
Årsmøte avholdes 5. april kl 19.
Møte med Ski IR: 9. januar kl 20-21.30
Møte med klubber, politikere, kommuneadministrasjon 23. januar
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