Årsrapport Ski Idrettsråd 2014-15.
Valgte medlemmer i Ski Idrettsråd i perioden 2014-2015
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Utførte aktiviteter i perioden.
Styremøter.
Det har vært avholdt 8 møter.
Samarbeid i og utenfor idretten i Ski kommune
Ski Idrettsråd,Ski Musikkråd og noen andre foreninger / lag er samlet i Ski Kulturforum.
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 idrettsrådets styremøter.
Kommunedelplan
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 politikere i neste periode.
Idrettsprisen 2014
Idrettsprisen fra Ski Idrettsråd ble første gang utdelt i 2012, tidligere vinnere er Svein Markestad og Jan
Magnor.
Vinneren ble plukket ut fra kandidater foreslått av medlemmer i Ski IR.
Juryen besto av:
Leder i utvalg for oppvekst og kultur i Ski kommune
Journalist i ØB
Prisvinner fra 2013
Nestleder i Ski IR

Johan Kristian Bjerke
Knut Andreas Stenseth
Jan Magnor
Oddgeir Nummedal

Vedlikehold av websidene til Ski IR.
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 har en arbeidsgruppe bestående av Jarle Yttereng, Linda Rishaug Jenssen og Morten Veiby.
I tillegg har Anne Berit Hogstad fra Ski kommune deltatt. De har gjort en kjempejobb med å fordele
treningstidene mest mulig rettferdig
Idrettspolitisk årshjul
I 2013 vedtok kommunestyret i Ski et idrettspolitisk årshjul. Dette skal sørge for at idtetten blit tatt aktivt
med i planprosessene. Idrettsrådet har jobbet aktivt for å få dette på plass. Det er fortsatt altfor mange
inspill som går direkte fra idrettslagene til kommunen.
Møteplassen
Idrettsrådet har deltatt i møter ang. møteplassen og kommet med sine synspunkter.
Deltagelse på kretsarrangement
14. juni, kretsting i Asker.
24 og 25 oktober, Seminar Akershus idrettskrets
”Hvordan få enda bedre samspill mellom idretten og det offentlige”
Tilskudd
Ski IR har søkt AIK om tilskudd til administrasjon og har fått tildelt kr 22000.Lokale aktivitetsmidler – LAM
Vi har også i 2014 fordelt LAM midlene, overskudd fra tippemidler. Det var totalt kr 1.385.944.- til
fordeling.
Fordelingsnøkkelen som er brukt er gitt i retningslinjene fra KUD. 2/3 av summen til hodestøtte fordelt til
de medlemsklubbene som har medlemmer fra 6 år – 19 år. 1/3 fordelt etter søknader fra
medlemsklubene.
Kulturmidler fra Ski kommune
Idrettsrådet har gjennomgått søknadene fra idretten og de foreslåtte tildelingsbeløp fra Ski kommune,
uten innvendinger. Også i år var det få søknader.
Saker på vent
Idrettsrådets leder Stein Rasch har vært og er for tiden sykmeldt, så er det noen saker som har blitt satt
litt på vent. Dette er fordi det er viktige saker og leder er en av arkitektene, slik at styre har funnet det
rett å vente.
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