Ski idrettsråd
Årsmelding 2015
Leders beretning
Styreperioden 2015/2016 har vært begivenhetsrik og preget av høy aktivitet. Perioden startet
med utarbeidelse av høringsinnspill på vegne av idretten i Ski i forbindelse med kommunes
fremleggelse fire forslag til områdereguleringer av områdene Ski øst, vest, sentrum og Langhus
sentrumsområde. Vårt hovedinnspill har vært bekymringen for fravær av en helhetlig tenkning
rundt idrettens rolle i disse planene. Våre høringsinnspill er tilgjengelig på våre nettsider:
http://www.skiidrettsrad.org/
.
Også i år kom det tilbakemeldinger fra idrettslagene om urettferdig fordeling av treningstid i
kommunens halltid. På bakgrunn av dette igangsatte idrettsrådet et arbeid med å revidere
retningslinjene. Bred deltakelse fra idrettslagene underveis i prosessen har vært avgjørende for
at vi er trygge på at forslaget som nå legges frem for årsmøte, er solid forankret og noe alle kan
slutte seg til.
En av hovedoppgavene til idrettsrådet er å gi råd og innspill til kommunen om hvilke
idrettsanlegg som bør prioriteres og søkes spillemidler om. Prosessen har gjennom flere år vært
preget av adhoc innspill direkte til kommunen og at det fattes vedtak om anlegg uten tilstrekkelig
forankring i idretten i Ski. Idrettsrådet har de siste to årene jobbet med å fremme et forslag om
ny prosess for behandling av søknader om nyanlegg ovenfor kommunen. Målet er å styrke
idrettsrådet som høringsorgan med et sterkt mandat på vegne av idretten i Ski til å prioritere
innkomne forslag ovenfor kommunen. Dette er et langsiktig arbeid og vi er ennå ikke helt i mål
med dette arbeidet. For å sikre kontinuitet i dette arbeidet spesielt men også i arbeidet med å
følge opp kommunens plan og reguleringsforslag, har Ski idrettsråd det siste året jobbet mot å
få finansiert en fast, administrativ stilling som kan følge med kommunens arbeid og sikre
kontinuitet i idrettsrådet arbeid. Vi vil jobbe videre med dette inntil vi har funnet en løsning til det
beste for idretten i Ski.
Ski idrettspark og Langhus idrettspark har begge utarbeidet nye masterplaner for videre
utvikling og behov for nyanlegg. Det er gledelig at kommunen nå har besluttet å sette ny
svømmehall og ny flerbrukshall på listen over uprioriterte anlegg i Handlingsprogrammet for
2016. Arbeidet med ny kommunedel plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv startet opp ved
årsskiftet 2015/2016 og skal etter planen ferdigstilles i løpet av året.
Til slutt vil jeg gratulere Siggerud IL, SKIMT og Ski Svømmeklubb med vel gjennomført
markering av sine henholdsvis 60, 100 og 50 års jubileer i 2015.
Stein Rasch
Leder

Organisasjon
Styrets sammensetning:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Stein Rasch  Ski IL Fotball
AnnKristin Endal  Ski Svømmeklubb
Øyvind Elieson  Siggerud IL
Dag Inge Kjølstad  Langhus IL  Fotball
Morten Veiby  Kråkstad IL
Jarle Yttereng  Langhus AIL (avtrått 2015)
Ingebjørg Romestrand  Siggerud IL
Margrethe Stabell  Ski IL Turn
Olav Johannessen – Skimt

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Olivier A Mueller  Ski IL håndball
Ingebjørg Romestrand  Siggerud IL

Valgkomite:

Leder: Ikke stilt (Langhus AIL)
Jack Dinesen (Siggerud IL)
Ragnar Underland (Ski IL Alliansen)
Vara: NIna Guttormsen (Kråkstad IL)

Lagoversikt:

Per 31.12.2015 er det 41 medlemmer av Ski idrettsråd

Møter og saker til behandling
Idrettsrådet har gjennomført følgende møter i årsmøteperioden (april 2015 – mars 2016):
13.04:
Styremøte
11.05:
Styremøte
11.06:
Styremøte
20.08:
Styremøte
10.09:
Styremøte
15.09:
Innspillsmøte Ny rutine for tildeling av halltid
08.10:
Styremøte
15.10:
Medlemsmøte
12.11:
Styremøte
19.11:
Møte med politikerne i Ski
10.12:
Styremøte
14.01:
Styremøte
04.02:
Medlemsmøte fordeling av halltid
08.03
Styremøte
16.03
Medlemsmøte fordeling av halltid
31.03
Årsmøte

Saker til behandling i årsmøteperioden (april 2015 – mars 2016):

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Planforslag til områderegulering for Ski Øst, Vest, Sentrum samt Langhus
sentrumsområde
Innspill til kommunens Handlingsprogram (for nyanlegg) 2015 og 2016
Ny prosess for behandling av nyanlegg
Fordeling av treningstid i kommunale haller
Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)
Revidering av regler for reklame på inne og uteanlegg
Utdeling av idrettsprisen for 2014
Behandling av innkomne søknader for nyanlegg
Fordeling av grunnstilskudd forkulturarbeid
Fordeling treningstider fotballbaner

Andre aktiviteter
I tillegg har Ski idrettsråd deltatt på en rekke møter og aktiviteter
Skimt 100 år, Ski svømmeklubb 50 år, Folkemøte og debatt om om Ski idrettspark. Leder og
nestleder deltok på møte i regi av AIK om idrettsrådets rolle og oppgaver i anleggsprosesser.
Kontakt med kommunen
Idrettsrådet er høringsinstans for idrettspolitiske saker i kommunen, se leders beretning. Ski
kommune v/kultur og fritid deltar med en representant på idrettsrådets styremøter.
Kommunedelplan
Ski IR er representert med leder, er med i arbeidet med rullering av K
ommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv i Ski kommune. 
Planen vil være ferdigstilt innen utgangen av året.
Idrettsprisen 2015
Idrettsprisen fra Ski Idrettsråd ble første gang utdelt i 2012. Kandidat for idrettspris for 2015 er
valgt, men ikke overrakt ennå.. Tidligere vinnere: Erik Leonard Sørensen (2014), Jan Magnor
(2013) og Svein Markestad (2012).
Juryen besto av:
Leder i Utvalg for oppvekst og kultur :
Journalist i ØB:
Leder i Ski IR:

Camilla Hille
Knut Andreas Stenseth
Stein Rasch

Lokale aktivitetsmidler – LAM
Vi har også i 2015 fordelt LAM midlene, overskudd fra tippemidler. Det var totalt kr 1.951.520.
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 medlemsklubbene.
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.
Vedlikehold av websidene til Ski IR.
Morten Veiby og
Tor Håvard Bieltvedt fra Kråkstad IL har sørget for utvikling, oppdatering og

vedlikehold av våre websider.
Idrettspolitisk årshjul
I 2013 vedtok kommunestyret i Ski et idrettspolitisk årshjul. Dette skal sørge for at idretten blir

tatt aktivt med i planprosessene. Idrettsrådet jobber kontinuerlig med å få dette til å fungere i
praksis.I 2015 vedtok Ski idrettsråd å fremskynde fristen for innmelding av behov for nye anlegg
til 1. desember. Mer om informasjon om idrettspolitisk årshjul kan du lese her:
http://www.skiidrettsrad.org/idrettspolitiskarshjul
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