
BESLUTNINGSSAKER PÅ ÅRSMØTE TIL SKI IDRETTSRÅD 22/3-2012

FORSLAG A: Styret mener det ikke er behov før å øke kontingenten i neste periode da 
idrettsrådet har en forsvarlig og god økonomi.

Innstilig: Det fremlagte forslag godkjennes

FORSLAG B: Ny lov for idrettsråd. Den nye loven til Ski idrettsråd er i henhold til nye krav fra 
NIF. Vedtatt på idrettstinget i juni 2011.

Innstilling: Det fremlagte forsalg godkjennes.

FORSLAG C: Ski Idrettsråds Idrettspris. Ski Idrettsråds Idrettspris. Ski idrettsråd ønsker å hedre 
markante aktører innen idretten i Ski kommune, styret mener dette er en fin måte å finne de 
som fortjener en ekstra oppmerksomhet. I tillegg en fin måte å få frem kandidater til både 
frivillighetsprisen i kommune / fylke og på nasjonalt plan.
Innstilling: Det fremlagte forslag godkjennes.

FORSLAG D: nye retningslinjer for tildeling av treningstid i Ski Kommunes haller. Langhus IL 
håndball har fremmet et forslag om nye tildelings regler. Styret har studert det grundige 
utviklede forslaget til Langhus. Styrerepresentant mener det er riktig å gi alle klubbene som er 
involvert, mulighet til å studere forslaget langt bedre enn hva som kan gjøres i løpet av den 
uken som er igjen til årsmøtet. Dessuten bør det foretas en evaluering av årets sesong for å få 
fram realitetene i bruken av hallene. Langhus trekker også inn Ski Alliansehall, som er eiet av 
Ski Alliansen, inn i diskusjonen. Selv om det ideelt sett er ønskelig, kan ikke idrettsrådet trekke 
inn denne hallen som en del av tildelingsregnestykket.

Innstilling: Styret i Ski Idrettsråd foreslår at det opprettes et evalueringsutvalg bestående av de 
involverte parter. Utvalget skal komme med sin uttalelse til idrettsrådet før neste tildeling. De har 
også mulighet til å komme med forslag til endringer i retningslinjene. Utvalgets innstilling kan 
også legges til grunn ved neste tildeling. Styret ser det også slik at flere av punktene som 
Langhus ønsker endret til dels er dekket av gjeldende retningslinjer.  Styret i Ski Idrettsråd 
anbefaler derfor at forslaget forkastes.   


