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Handlingsplan for Ski idrettsråd
Årsmøteperioden 2016-2017
Mål:
Ski idrettsråd skal ivareta idrettens og lagenes interesser i kommunen. Samtidig skal rådet arbeide for
å bedre rammevilkårene. Ski idrettsråd skal arbeide for å ha en sentral posisjon overfor kommunen
og medlemslagene.
Prioriterte satsningsområder:
Barne- og ungdomsidrett, rehabilitering og utvikling av gamle anlegg og utvikling av nye anlegg,
doping fritt idrettsmiljø, samt arbeide for å oppnå vekst i kommunale midler til idretten.
Ski IR skal bidra til økt forståelse for idrettens betydning og behovet for kommunal tilrettelegging
hos politikere og administrasjon ved:







Gjennomføre møter med kulturpolitikere og administrasjon.
Arbeide for kommunal tilrettelegging for idretten i Ski.
Aktiv deltakelse på møter mellom lagene og administrasjonen i kommunen
Å være høringsinstans i saker vedrørende idretten og idrettsanlegg.
Å sikre tilgang til kommunale planer og vedtak som angår idretten i kommunen.
Aktiv deltakelse i utformingen av kommunale delplaner og reguleringsplaner som berører
idretten i kommunen.

Ski IR skal føre tett dialog med medlemslagene og være en viktig støttespiller for disse gjennom:






Gjennomføre medlemsmøter/seminarer for å utvikle samarbeidet mellom lagene og
Idrettsrådet.
Informere om vårt arbeid og hva vi kan bistå medlemslagene med.
Lagene skal ha en personlig kontaktperson som sitter i Idrettsrådet.
Lagenes kontaktperson skal være tilstede på møter hos ”sine” lag.
Samarbeide med lagene om utformingen av kommunale delplaner og reguleringsplaner som
berører idretten i kommunen.

Ski IR skal sikre at kommunale tilskudd tildeles på en rettferdig måte gjennom å:





Arbeide for å sikre bedre forutsetninger og rammevilkår for idretten.
Vurdere kriterier og regler for kommunale tilskudd til lagene.
Være kontrollinstans i forbindelse med kommunale tilskudd.
Arbeide for styrking av ressurstilgang innenfor kommunale tildelinger

Speielle fokusområder i 2016-17:




Utarbeide ny revidert avtale med Ski kommune som tar opp i seg blandt annet forbedret
prosess rundt nyanlegg.
Fortsette arbeidet med å få en hel- eller deltidsressurs for å kunne være mer aktive i arbeidet
for å fremme idrettspolitiske saker i kommunen.
Nye retningslinjer og modell for mer rettferdig tildeling av halltid.

