Ski idrettsråd
Årsmelding 2017
LEDERS BERETNING
Det kanskje viktigste, men også minst synlige, arbeidet til Idrettsrådet i styreperioden har
vært bistand til prosessen med etablering av temaplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
for Nordre Follo kommune, frem til 2030. Denne planen legger føringer for mye av det som
kommer til å skje i aksen mellom kommunen og idretten i mange år fremover. Arbeidet har
vært drevet ved at to representanter fra Ski IR og 2 representanter fra Oppegård IR har møtt i
prosjektets referansegruppe.
2017 var det året hvor vi kom i gang med samarbeid med Oppegård Idrettsråd. Det har vært
avholdt flere møter i flere felles-fora. Her kan nevnes fellesmøter mellom styrene,
representanter inn i temaplanarbeidet, og også vært avholdt felles medlemsmøter.
Ski Idrettsråd har arbeidet videre med å synliggjøre behovet for å kunne tilsette en
administrativ ressurs i løpet av perioden. Saken er også av stor interesse for Oppegård IR og
begge IR ser på muligheter for å få dette på plass til sammen, ev. mot sammenslåingen.
Visjonen kan være å få til en form for «generalsekretær» for idretten i Nordre Follo
kommune.
Rådmannens forslag til budsjett for 2018 inkluderte en post om brukerbetaling for bruk av
uteareal ved f.eks. kamper og arrangementer. Idrettsrådet reagerte på dette med en epost til
administrasjon og gruppeledere i forkant av kommunestyremøtet. Idrettsrådets anmodning
ble tatt til følge av kommunestyret.
Inneværende styreperiode var også det året hvor Idrettsrådet opplevde at det var vanskelig å
få til en god dialog med kommunens politiske ledelse. Det har blitt gjort flere forsøk på å få
til et dialogmøte, men vi kan bare konstatere at det ikke har vært mulig å få til. Dette har
også medført at Idrettsrådet - bevisst eller ubevisst - har blitt holdt aktivt utenfor flere av de
de pågående viktige prosessene i kommunens administrasjon. Styret vil fortsette å jobbe
konstruktivt for en bedring i samarbeidet fremover.
Av andre saker behandlet og gjennomført er det verdt å nevne:
●

●

Arbeidet med ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for både Ski,
Oppegård og Nordre Follo kommune er startet opp og godt i gang. Ski IR stiller med to
representanter
Det er etablert en prosjektgruppe med 2 representanter fra Ski IR og 2 fra Oppegård IR
for å utarbeide en plan for sammenslåingen av de to IR’ene frem mot
kommunesammenslåingen. De første planene og avtalene som trengs til
sammenslåingen vil bli lagt fram på årsmøtet 10.4.

●

Ski IR har deltatt i en brukergruppe sammen med Ski IL Turn, Langhus Turn og Ski
kommune om planlegging av ny turnhall som skal bygges i Ski idrettspark

I tillegg ble det arbeidet med å få til et dialogmøte med politisk ledelse i Ski kommune
v/ordfører Hanne Opdan og varaordfører Camilla Hille, men lyktes ikke å få til et slikt møte i
perioden.

Arnfinn Kolstad
Leder

ORGANISASJON
Styrets sammensetning:
Leder
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Kasserer

Arnfinn Kolstad – Ski IL Håndball
Olivier Mueller - Ski IL Håndball
Jack Dinesen - Siggerud IL

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Siw-Therese Aarum – Ski svømmeklubb
Ståle Brattbo - Siggerud IL
Camilla Bernthon – Ski IL Ishockey
Jakob Simonhjell – Kråkstad IL
Roger Loen Ski karateklubb

Varamedlem 1

Arild Hagen – Langhus AIL

Varamedlem 2

Svein Thompson - Ski IL Alliansen

Valgkomite:

Leder Ragnar Underland – Ski IL Alliansen
Erik Enge - Siggerud IL
Morten Veiby - Kråkstad IL

Lagoversikt:

Per 31.12.2017 er det 42 medlemmer av Ski idrettsråd

Ski kommune v/kultur og fritid deltar med en representant på idrettsrådets styremøter

MØTER OG SAKER TIL BEHANDLING
Det er blitt gjennomført 9 ordinære styremøter i løpet av styreperioden.
Andre møter
● Medlemsmøte var 23. januar 2018 og var et felles møte med Oppegård IRs
medlemmer.
● Det årlig Politikermøte ble gjennomført 31.10.2017
● I tillegg er det holdt et møte mellom idrettslagene, idrettsrådet og kommunen i
forbindelse med fordeling av halltid.

Headlines på saker til behandling i årsmøteperioden (april 2017 – mars 2018):
●
●
●
●
●
●
●

Samarbeid med Oppegård IR mot ny felles kommune i 2020
Assurdalen motorcrossbane
Innspill til kommunens Handlingsprogram (for nyanlegg) 2017
Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)
Behandling av innkomne søknader for nyanlegg
Innspill fordeling av grunnstilskudd for lokale frivillig organisasjoner
Arbeid med temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for både Ski, Oppegård og
Nordre Follo kommune

Idrettsprisen 2017
Det ble ikke delt ut idrettspris for 2017
Lokale aktivitetsmidler – LAM
Vi har også i 2017 fordelt LAM midlene, overskudd fra tippemidler.
Det var totalt kr 2.287.474,- 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 (grunntilskudd til lokale frivillige organisasjoner) 2017
Idrettsrådet har gjennomgått søknadene fra idretten og de foreslåtte tildelingsbeløp fra Ski
kommune i mai 2017 uten innvendinger.
Vedlikehold av websidene til Ski IR.
Olivier Mueller har med bistand fra Tor Håvard Bieltvedt sørget for oppdatering og vedlikehold
av våre websider.
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