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ÅRSRAPPORT for SKI IDRETTSRÅD for 2010
Valgte medlemmer i Ski Idrettsråd for sesongen 2010/2011.
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Styremedlem:
Anne Gultvedt
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Styremedlem:
Tor Håvard Bieltvedt
Kråkstad IL
Styremedlem
Lene Lothe
Ski Alliansen
Varamedlem
Kari Soot
Ski Svømmeklub
Varamedlem
Ole Jørgen Vaaheim
Ski Taekwondo Klubb
Valgt fra AMBK,Follo
(Akershus Mosjon og Bedriftsidrett, avd Follo) Ingen oppnevnt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det har i perioden vært av holdt 10 styremøter.
Samarbeid i og utenfor idretten i Ski kommune
Ski Idrettsråd, Ski Musikkråd og noen andre foreninger/lag er samlet i Ski Kulturforum.
Kulturforumet er bl.a. høringsinstans for kulturetaten ved utdeling av kulturpriser og
søknader om kultur tilskudd til lag og foreninger. Ski IR er medarrangør i Julemarkedet og
Waldermarhøy dagene, huskomiteen for Ustvedt Huset og i Aktivt Lokalsamfunn.
Seminar og møter i 2010 sesongen:
Idrettsrådet har styremøter den første tirsdagen i hver måned unntagen juli og august.
Idrettsrådet har vært representert på møter med Vei & Park (Drømtorp) med alle
brukergruppene av idrettsparkene og Kultur og Opplæringsetaten i sammen med alle
brukergruppene av hallene. Disse møtene er meget viktige da klubbene her får en direkte
dialog med de som drifter anleggene.
Ski IR er med i utarbeidelsen - rullering i 2010 - av ”kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv i Ski Kommune”. Planen er godkjent av kommunestyret
Planen vil være et arbeidsverktøy for kommunens politikere i neste periode.
De ble i perioden utarbeidet en ny samarbeidsavtale med Ski kommune. Denne ble politisk
behandlet og vedtatt av kommunestyret 15/9-2010. Dette har ført til en mye bedre dialog
med administrasjon i kommunen. Den nye samarbeidsavtalen skal evalueres etter 2 år og
kan revideres hvis noen av partene finner det nødvendig.
AIKS LEDERMØTE FOR IDRETTSRÅD
Tirsdag 2. mars 2010 var det Ledermøte for IR.
Her møtte leder og nestleder.
Her ble flere saker tatt opp: Verdiprosessen,
Valg av representanter til IR-forum.
Kommunevalget 2011 – idrettspolitisk konferanse.
Idrettsrådsutvikling - kompetanseløftet
Innledning til arbeidet foran kommunevalget 2011 med å skape en forståelse for

sammenhengen mellom lokal idrettspolitikk, forholdet til kommunens administrasjon,
politikere og anleggsplanlegging.
Denne gangen var det 18 idrettsråd som var representert på møtet som ble holdt i
klubbhuset til fagerstrand IF.
IR-seminaret 2010
Akershus Idrettskrets arrangerte årets IR-seminar på Scandic Hotel Gardermoen 12 - 13.
november. Her møtte Leder. Det deltok deltagere fra 18 idrettsråd. Hovedbudskapet på
årets seminar var
Høring IPD for neste tingperiode V/: Odd Roar Thorsen, 1.Visepresident i Idrettstyret
Nasjonalt kompetanseløft V/: Johan Conradson, AIK
Samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd
Anlegg, samarbeid mellom kommune og idrettsråd? Erfaringer vedrørende bygging av
idrettsanlegg
Idrettstinget: Endret tingsammensetning
Idrett for alle – Hva må til for å få det til?
Arbeid mot kommune- og fylkestingsvalget
Allmøte Klubbhuset Ski idrettspark. 19.11.2009
Ski Idrettsråd hadde invitert samtlige idrettslag og foreninger i Ski kommune
Intensjonen med møte var å få belyst konsekvensen av kommune budsjettet for 2010 og
hva dette vil bety for idretten i kommunen. Klubbene hadde blitt utfordret i forkant av møte
og Siggerud IL, Langhus IL og Ski IL Alliansen hadde innlegg til debatten.
Tilstede på møte var 14 representanter fra lag og foreninger. Fra de politiske partier stilte
Rødt Ski, Ski Høyre, Ski KRF og Pensjonistpartiet.
Idrettrådet skal arbeide inn mot kommunen, mens idretten skal søke inn mot idrettsrådet
gjennom sine styrerepresentanter og ved kontakt. Ski IR ønsker mer engasjement fra
idretten.

Idrettspolitisk konferanse Thon Arnea Hotell Lillestrøm 12/10-2010
Var leder og Lene Lohte representert. Følgende temaer ble tatt opp.
”Idretten gjør en forskjell- idrettens forventninger til kommunevalget 2011
Anita Orlund, ordfører Skedsmo –fortalte hvorfor støttet kommunen Gymnastradaen?
Tove Paule, idrettspresident fortalte om idrettens forventninger til kommunevalget 2011
(150års løftet)
Dag Wollebæk, forsker holdt foredrag om - Idrettens størrelser og betydning
Anniken Huitfeldt, kulturminister fortalte om idrettens betydning i samfunnet.
Konferansens målgruppe var idrettsrådene og politikere fra kommuner og
fylkeskommunen. Fra de politiske partier i Ski møtte Ski Rødt ved Tore B Kristiansen

Tildelingen av treningstider til klubbene/brukere av de kommunale hallene og skoleanlegg

ble fordelt av Ski idrettsråd i samarbeid med kulturetaten, etter de nye retningslinjene som
ble vedtatt på årsmøte 2010.
Kråkstad hallen blir driftet av Ski Kommune tilsvarende Langhus- og Siggerudhallen og
inngår i timefordelingen. Skihallen driftes av Skorhaug Eiendom AS, men timefordelingen
fordeles i sammen med de andre kommunale hallene. Timer i Alliansehallen blir utleid av
Alliansen.
Ny idretter og fotballen presser også på for å få innetrening om vinteren.
LAM, utdeling av overskudd fra tippemidler utdelt i 2009 fra KKD var på kr. 1173893,summen ble redusert til kr. 1010537- for 2010. Det er kun klubber som har medlemmer
mellom 6 til 19 år, som er tilskudd berettiget etter retningslinjer gitt av KKD. Et vedtak fra
tidligere årsmøte i Ski IR er at 2/3 fordeles til klubbene etter registrerte medlemmer i NIFs
idrettsregistrering, 1/3 fordeles etter søknader fra de samme barne/ungdomms klubbene til
prosjekter, utstyr, utvikling, til økning av aktivitet og frafall av medlemmer m.m. Det er ikke
kommet noen signaler om endringer i tildelingskriteriene som sendes ut fra KKD og NIF
hvert år. Det er presisert at alle midlene skal gå direkte til idrettslagene som aktiviserer
barn og ungdom mellom 6 og 19år. (NIF, SK, IK eller IR har ingen mulighet til å bruke noe
fra LAM tildelingen til egen aktivitet.)
Kulturmidler til klubbene i Ski Kommune.
Ski IR gjenomgikk alle søknader fra idretten og de foreslåtte tildelings beløp til lag og
foreninger for 2009 fra Ski Kommune. Idrettsrådet hadde ingen innvendinger på dette.
Men vi ser en tendens på at dette beløpet blir lavere for hvert år.
Det er nå 38 aktiv idrettsklubber i Ski Kommune med totalt 12167 registrerte medlemmer
pr. januar.2010.
Følgende lag forsvant i løpet av 2010: Vevelstad ballklubb (gikk inn i Ski IL fotball) og Follo
golfklubb. Følgende lag kom til i 2010: Langhus IL fotball.
For Ski Idrettsråd
Kjell Kvifte
Leder
februar 2011.

