
Forslag til vedtak i årsmøte for Oppegård Idrettsråd og 

årsmøte for Ski Idrettsråd 

 

Opprettelse av Nordre Follo Idrettsråd i 2019 

 

Bakgrunn: 
Ski kommune og Oppegård kommune slås sammen til Nordre Follo kommune i 2020. Dette 

innebærer at idrettsrådene i de to kommunene også må slås sammen til ett idrettsråd – Nordre Follo 

idrettsråd. Det er arbeidet i en felles prosjektgruppe bestående av to representanter fra hvert 

idrettsråd, under et felles mandat signert av leder for Oppegård idrettsråd og leder for Ski idrettsråd. 

Arbeidet har vært ledet av de to nestlederne i idrettsrådene. 

Prosjektgruppen har vært i dialog med Akershus idrettskrets (AIK), NIF lovavdeling og Asker 

idrettsråd som er inne i en tilsvarende prosess med Røyken og Hurum idrettsråd. Prosjektarbeidet 

har medført en anbefaling om opprettelse av Nordre Follo Idrettsråd fra 2019, slik at idretten kan 

tale med en sterk stemme inn mot kommunenes fellesnemnd frem mot kommunesammenslåing i 

2020. På denne måten vil idretten fremstå som tydelig, koordinert og idrettsrådet vil virke samlende. 

En slik modell er lovlig i henhold til NIF lov og i tråd med idrettens lovnorm. Modellen krever en 

søknad til NIF lovavdeling, via AIK, og en godkjenning innen årsmøtene i 2019.  

 

Forslag til vedtak: 
Det fremsettes følgende forslag til vedtak: 

«Årsmøtet vedtar at det skal forberedes opprettelse av et Nordre Follo Idrettsråd i 2019. Det 

vedtas at leder for Oppegård idrettsråd og leder for Ski idrettsråd får fullmakt til å fremme en 

omforent søknad om opprettelse av et Nordre Follo Idrettsråd til NIF via AIK, slik at denne kan 

foreligge behandlet i god tid før årsmøtene i 2019, i tråd med idrettsrådenes lovnorm. 

Det vedtas videre at leder for Oppegård idrettsråd og leder for Ski idrettsråd får fullmakt til å 

fremme til NIF via AIK anmodning om forhåndsgodkjenning til å legge ned eksisterende idrettsråd, 

og overføre budsjettmidler til Nordre Follo Idrettsråd, dersom dette positivt vedtas på årsmøtene i 

2019. 

De to idrettsrådene skal frem mot årsmøtene i 2019 sammen arbeide med utkast til lovnorm for 

nytt idrettsråd, og andre dokumenter og regelverk som må være på plass til årsmøtene for at 

Nordre Follo Idrettsråd skal kunne opprettes.  

Vedlagte instruks for valgkomiteenes arbeid frem mot årsmøtene i 2019 vedtas.» 

 

VEDLEGG: 

1. Instruks for valgkomiteene 



Vedlegg til vedtak i årsmøte for Oppegård Idrettsråd og 

årsmøte for Ski Idrettsråd 

 

INSTRUKS til valgkomiteene 

Bakgrunn: 
Ski kommune og Oppegård kommune slås sammen til Nordre Follo kommune i 2020. Dette 

innebærer at idrettsrådene i de to kommunene også må slås sammen til ett idrettsråd – Nordre Follo 

idrettsråd. Det er planlagt å gjennomføre opprettelse av ett idrettsråd ved årsmøtene i 2019, slik at 

idretten i de to kommunene kan fremstå samlet overfor kommunenes fellesnemnd.  

 

Valgkomiteene 
Hvert årsmøte velger som normalt en valgkomite i 2018. Det er nødvendig at disse to komiteene 

arbeider samlet frem mot årsmøtene i 2019, slik at kandidatene som innstilles til Nordre Follo 

Idrettsråd består av representanter som på en god måte dekker idretten i begge kommuner, og på 

denne måten har bred forankring, tillit og kompetanse. 

Valgkomiteene fra Oppegård og Ski skal tre sammen til en felles valgkomite. Faste medlemmer i de to 

valgkomiteene utgjør den nye valgkomiteen, varamedlemmene består som varamedlemmer.  

Den fusjonerte valgkomiteen møter på årsmøtet i 2019 og presenterer sin innstilling til styre i Nordre 

Follo Idrettsråd. 

For at valgkomiteens arbeid og koordinering skal være i tråd med årsmøtenes intensjon skal følgende  

føringer gjelde for komiteenes konstituering og arbeid: 

 

 

Føringer: 
 

 Valgkomiteen skal selv avgjøre hvem av de to valgte lederne som blir leder i den fusjonerte 

valgkomiteen. Den som ikke blir leder blir nestleder. 

 

 Valgkomiteen innstiller 3 faste representanter og 1 vara fra hver kommune til Nordre Follo 

Idrettsråd, totalt 6 faste representanter, og 2 vara. 

 

 Kandidatene skal på en best mulig måte gjenspeile bredden i idrettene i de to kommunene, 

og det skal tilstrebes en miks mellom små og store idretter. 

 


