Oppegård Idrettsråd
Postboks 213
1411 Kolbotn

Møtereferat
Møte nr: 11/2017
Møtedato/tid:. Mandag 11. des 2017 kl 18-19.30

Møtested: Gamle Tårnhus

Møtedeltakere:
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Funksjon

Navn

Fremmøte

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

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

x
x
x
X (senere)
x
x
x

Referat fra møtet 18. oktober og 15. november 2017
Ikke lagt ut.
Etterskrift: Referat 9 fra 18.10.lagt ut og godkjent.
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Hallprosjekt Sofiemyr anlagt.
Morten orienterte. Prosjektgruppa hadde oppstart 27.10.17 og avsluttende møte 30.11.17.
- Vegard og Morten har laget et notat med innhold og prioriteringer for Idrettsbygget
(vedlagt)
- Romprogram presentert 04.12.17 og 12.12.17 presenteres 3 alternativer for videre utredning
- Forberedelse til politisk behandling i februar 2018. Deretter fortsetter prosessen med
forprosjekt.
Reguleringsarbeidet vil starte over nyttår, og trolig medføre forsinkelser ift opprinnelig plan.
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Temaplan
Morten og Johan orienterte om status.
Innspill fra klubbene 23.11.17. Møte med Oppegård kommune 03.01.18.
Dialog med Ski Idrettsråd. SIR og OIR har levert hvert sitt innspill. Nytt møte 19.12.17 med
agenda for å allokere temaer til rette ansvarlige/særmøter.
Vegard er åpen for innspill kontinuerlig.
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Samarbeid med Ski IR
Vi har ikke fått innvilget søknaden om administrativ ressurs (Se saksfremlegg og vedtaket). Det
henvises til et vedtak om avsetning av midler til rådgiverfunksjon til denne typen formål. Vi må
ta opp med Ski IR hvordan vi best kan utnytte disse midlene.
Forslag til program for felles klubbmøte for Ski og Oppegård er vedlagt. Vi det er særlig
punktet om NFs strategi som bør diskuteres. Bør vi heller være noe mer åpne enn å fremme et
forslag for klubbene, uten at dette har vært tatt opp før? Et alternativt punkt kan være å lage en

kort innledning med aktuelle temaer for i en strategi, og deretter la klubbene diskutere dette i
grupper. De to IRene kan i neste runde bearbeide dette med tanke på å legge frem et forslag. Vi
bør vel også legge frem en plan for etablering av NF IR på dette møtet. Som underlag finnes et
innspill Ski IR fremmet som et ledd i temaplanarbeidet med forslag til strategi med visjoner og
mål.
Det innkalles til et felles møte med klubbene 23.01.18 der bruk av disse midlene diskuteres.
Forslag til felles program med presentasjon om temaplan, innspill fra klubbene og
gruppearbeids.
Lokaler undersøkes.
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Driftsmodell for kunstgressbanene
Anne Lise Schei orienterte om saken
Det er avholdt møte med KIL. KIL har oversendt sin innstilling til anleggene. Budsjettforslag
fra KIL purres.
Anne Lise avtaler møte med OI.
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Refusjon fra Oppegård kommune og klubbene
OIR påtok seg noen utgifter knyttet til arbeidet med å utrede Sofiemyr Crossover. Dette ble
gjort etter avtale med kommunen og de involverte klubbene om å dele på utgiftene. Det er
sendt brev til kommunen om å få refundert deres andel av kostandene. Videre foreslås det at
OIR ikke ber om refusjon fra klubbene, men bruker av sin egenkapital for å dekke det
resterende.
OIR har sendt Oppegård kommune faktura for å dekke inn sine utgifter ifbm prosjektering.
Nina melder tilbake til klubbene.
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Orienteringssaker og innkommet post
Ikke hentet i postboks. Ikke mottatt på mail.
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Eventuelt

OIR møtereferat
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