
 
 
 

 
Handlingsplan for Ski idrettsråd  
Årsmøteperioden 2017-2018  
  
Mål:    
Ski idrettsråd skal ivareta idrettens og klubbenes interesser i Ski kommune. Samtidig skal råd
et  
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 -politikere 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  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.    
•   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   
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Spesielle fokusområder i 2018-19:   
•   Deltagelse i arbeidet med ny temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Nordre Follo 
•   Fortsette arbeidet med å få en hel- eller deltidsressurs for å kunne være mer aktive i  
arbeidet for å fremme idrettspolitiske saker i kommunen.    
•   Arbeide med  Oppegård IR  med tanke på  
forestående kommunesammenslåing (se egen sak) 
•   Være pådriver for at de av idretten prioriterte anleggene blir gjennomført, på en for 
idretten fornuftig måte 
•   Nytt 50 m svømmeanlegg på Langhus  
•   Turnhall i Ski idrettspark, innpasset i planene for en videre utvikling av Idrettsparken   
•   Utvikling av Langhus Idrettspark, i tråd med langsiktig plan   
•   Utvikling av Ski Idrettspark, i tråd med  langsiktig plan (Masterplan for Ski  
idrettspark), inkludert etablering klubbhus med fasiliteter for bl.a. garderober, kontorer, 

møterom ++. 
•   Være pådriver sammen med Oppegård IR for å få nødvendige anlegg som ikke er  
nevnt ovenfor på kommunal handlingsplan  
  
  
  
10.04.2017   
Ski Idrettsråd  
 lagene kan møte med på årsmøte: 

“[... b) Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet:  

1 – 499 medlemmer 2 representanter  

500 og flere medlemmer 4 representanter  

c) Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet:  

Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen  

2 representanter Deretter for hvert påbegynte 5 lag 1 representant  

Maksimalt 12 representanter …]”  

 

03.04.2018 

Styret Ski Idrettsråd 

www.skiidrettsrad.org        Org nr.: 917 387 699 


