ÅRSRAPPORT for SKI IDRETTSRÅD for styreperioden 2013/14
Valgte medlemmer i Ski Idrettsråd for perioden 2013/2014.
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Utførte aktiviteter i styreperioden 2013/14
Styremøter
Det har i perioden vært avholdt 11 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 «Aktivt Lokalsamfunn». Idrettsrådet er
representert ved nestleder.
Kontakt med kommunen
Idrettsrådet er høringsinstans for idrettspolitiske saker i kommunen. Dessuten har Ski
kommune v/kultur og fritid deltatt med en representant på en del 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.

Idrettsprisen 2013
Idrettsprisen fra Ski idrettsråd ble utdelt første gang i 2012. I 2013 ble prisen tildelt Jan
Magnor i Follo HK. Følgende jury vurderte fem meget kvalifiserte kandidater, og aktuelle
prisvinnere ble foreslått av medlemmene i Ski idrettsråd.
Leder i utvalg for oppvekst og kultur i Ski kommune
Tidligere journalist i Østlandets Blad
Prisvinner fra 2012
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Vedlikehold av websidene for Ski idrettsråd
Tor Håvard Bieltvedt fra Kråkstad IL har sørget for utvikling, oppdatering og vedlikehold av
våre websider.

Tildeling av treningstid i hallene i Ski kommune
Idrettsrådet etablerte en arbeidsgruppe bestående av Jarle Yttereng, Morten Veiby og Linda
Rishaug Jenssen for å legge forholdene til rette for en mest mulig rettferdig tildeling av
treningstider. Videre avholdt idrettsrådet et dialogmøte for hallbrukerne 7. mai i Follo Trykk
Arena. Styret sendte ut tildeling av treningstider den 14. mai 2013.
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. I perioden har det vært mange innspill som har gått direkte fra idrettslagene til
kommunen. Politikere og administrasjonen har et ønske om at dette skal minimaliseres i
fremtiden.

Medlemsmøte/politikermøte 19. november
Over 30 representanter fra idretten, politikere og administrasjon møtte opp på idrettsrådets
møte den 19. november. Tema for møtet var status for idrettsanleggene i kommunen og
hvilke planer og ønsker både idretten og politikerne har. Resultatet av møtet ble at det skal
gjennomføres en workshop i 2014 angående hvordan samarbeidet mellom idrett, politikere
og administrasjon skal fungere best mulig for alle parter.
Åpent møte angående svømmeanlegg i regionen – 9. januar 2014
Det er sterk underdekning av tilfredsstillende svømmeanlegg i Ski, Oppegård og Ås. Flere av
våre haller har langt overskredet sin antatte levetid, noe som medfører økte drifts- og
vedlikeholdsutgifter og høy risiko for at enkelte haller får langvarig driftsstans.
Økt befolkningsvekst som følge av Follobanen og "nytt" UMB på Ås vil øke presset på
hallene våre ytterligere.
Ski Idrettsråd og Ski svømmeklubb inviterte torsdag 9. januar til informasjonsmøte om ulike
typer svømmeanlegg og kostnader for bygging og drift. Det var ca. 40 deltagere på møtet
med representanter fra flere kommuner, svømmeforbund, idretten i hele Folloregionen,
kommuneadministrasjon og politikere.

Medlemsmøte 4. mars 2014
Ski idrettsråd arrangerte medlemsmøte 4. mars i Kråkstad IL klubbhus. Det møtte opp ca. 20
representanter fra idretten i kommunen. Temaet for møtet var: Idrettspolitisk årshjul,
treningstider i hallene, idrettsprisen og valg av representanter til idrettsrådet.

Ledermøter for idrettsråd i Akershus idrettskrets
Styreleder og nestleder har deltatt på tre ledermøter for idrettsråd i Akershus idrettskrets i
perioden.
19. oktober i forbindelse med «Den store Kurshelgen»
27. januar – Idrettsrådene i Follo.
06. mars 2014 i Bærum

Lokale aktivitetsmidler - tildeling
LAM, utdeling av overskudd fra tippemidler utdelt i 2013 fra KUD var på kr 1.092.559,- 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 var denne gangen
relativt få som søkte om midler.
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