ÅRSRAPPORT for SKI IDRETTSRÅD for styreperioden 2012/13
Valgte medlemmer i Ski Idrettsråd for perioden 2012/2013.
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Utførte aktiviteter i styreperioden 2012/13
Styremøter
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Idrettsrådet har styremøte en gang per
måned.
Samarbeid i og utenfor idretten i Ski kommune
Ski Idrettsråd, Ski Musikkråd og noen andre foreninger/lag er samlet i Ski Kulturforum.
Kulturforumet er høringsinstans. Ski IR er med i huskomiteen for Ustvedthuset og i Aktivt
Lokalsamfunn. Idrettsrådet er representert ved nestleder.
Kontakt med kommunen
Idrettsrådet har vært representert på møter med kultur og fritid. Dessuten har Ski kommune
deltatt med en representant på styremøter.
Kommunedelplan - planarbeid
Ski IR er representert med et styremedlem i arbeidet med ”kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv i Ski Kommune”. Planen vil være et arbeidsverktøy for kommunens
politikere i neste periode.
Andre aktiviteter
Det er også avholdt flere møter med administrasjonen i Ski kommune angående løpende
utfordringer for idretten. Dessuten har idrettsrådet vært høringsinstans i flere saker.
Idrettsprisen 2012
Utdeling av Idrettsprisen fra Ski idrettsråd ble vedtatt på årsmøtet i 2012. Prisen ble delt ut til
Svein Markestad i Ski IL Fotball i desember. Følgende jury vurderte fem kandidater, som ble
foreslått av medlemmene.
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Nye websider for Ski idrettsråd
Styremedlem Tor Håvard Bieltvedt i Ski idrettsråd har utarbeidet nye websider for rådet.
Dette for å gjøre informasjonen fra rådet lettere tilgjengelig.
Evalueringsmøter for tildeling av treningstid i hallene i Ski kommune
Det er avholdt to møter i forbindelse med tildeling av treningstid til klubbene i kommunen.
Første møte var 23.mai 2012 med fokus på idrettsrådets forslag til treningstider. Et
dialogmøte ble avholdt 27.november 2012. Dette for å få innspill til nye retningslinjer for
tildeling av treningstid i hallene i Ski kommune. Nye retningslinjer skal vedtas på årsmøtet i
2013. En arbeidsgruppe ledet av styremedlem Jarle Yttereng har utarbeidet forslaget.
Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Langhus IL håndball, Ski IL håndball, Follo
HK Damer, Siggerud IL og Kråkstad IL.
Idrettspolitisk årshjul
I februar 2013 vedtok kommunestyret i Ski kommune et idrettspolitisk årshjul. Dette skal
sørge for at idretten blir aktivt tatt med i planprosessen. Dessuten vil idrettsrådet få en sentral
plass i de idrettspolitiske prioriteringene. Idrettsrådet har arbeidet aktivt for å få dette på
plass.
Møte med politikerne i Ski kommune
Torsdag 15. november arrangerte Ski idrettsråd møte med politikerne for medlemmene i
idrettsrådet. Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Kristelig folkeparti og Høyre var representert.
Hovedmålet for møtet var at politikerne skulle fokusere på hva de ville gjøre for idretten i
2013.

Ledermøter for idrettsråd i Akershus idrettskrets
Styreleder har deltatt på to ledermøter for idrettsråd i Akershus idrettskrets i perioden.
17.april 2012 på Jessheim
07.mars 2013 i Ski
Idrettstinget 2012
Oddgeir Nummedal og Heidi-Kristin Lilleng representerte Ski idrettsråd på kretstinget i
Akershus 11. – 12. mai 2012 på Quality Hotel Olavsgaard.
Lokale aktivitetsmidler - tildeling
LAM, utdeling av overskudd fra tippemidler utdelt i 2012 fra KUD var på kr. 1.022.774,- Det
er kun klubber som har medlemmer mellom 6 til 19 år, som er tilskuddsberettiget etter
retningslinjer gitt av KUD. 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- og ungdomsklubbene til prosjekter, utstyr, utvikling, økning av aktivitet og
frafall av medlemmer m.m.
Det er ikke kommet noen signaler om endringer i tildelingskriteriene som sendes ut fra KUD
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, Særforbund, Idrettskretser eller
Idrettsråd har ingen mulighet til å bruke noe fra LAM-tildelingen til egen aktivitet.)

Kulturmidler til klubbene i Ski kommune.
Ski IR gjennomgikk alle søknader fra idretten og de foreslåtte tildelingsbeløp til lag og
foreninger fra Ski kommune. Idrettsrådet hadde ingen innvendinger.
Det er 38 aktive idrettsklubber i Ski kommune med totalt 13.320 registrerte medlemmer pr.
januar 2012.
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