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Sak slist e
1.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

2.

Valg av dirigent, referent sam t 2 representanter til å undertegne protokollen.

3.

Behandle årsm eldingen.

4.

Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand

5.

Vedta budsjett

6.

Behandle forslag til handlingsplan

7.

Innkom ne saker:
a.

Mistillitsforslag m ot styrets leder

b.

Behandle forslag til vedtak for forberedelsene til sam m enslåingen av Ski IR og Oppegård IR
til Nordre Follo IR

c.

Inkludering og fattigdom inn i handlingsplan til Ski IR

d.

Nytt klubbhus Ski IL Alliansen

e.

Tennisfasiliteter Ski idrettspark

f.

Skisseprosjekt Ski idrettspark, nærliggende byggetrinn

g.

Konseptutredning Ski idrettspark øvrige trinn

8.

Vedta m edlem skontingent

9.

Foreta følgende valg:
a.

Nestleder

b.

3 styrem edlem m er

c.

2 varam edlemm er. Vara velges som 1. og 2. varam edlem

d.

2 revisorer

e.

Velge representanter eller gi styret fullm akt til å oppnevne representanter til Idrettsting

f.

12. Valgkom ité m ed leder og 2 m edlem m er og 1 varam edlem for neste årsm øte.

Vi m inner om følgende skala på antall representanter lagene kan m øte m ed på årsm øte:
“[... b) Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsm øtet:
1 – 499 m edlem m er

2 representanter

500 og flere m edlem m er

4 representanter

c) Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsm øtet:
Inntil 5 bedriftsidrettslag i kom m unen 2 representanter
Deretter for hvert påbegynte 5 lag

1 representant; maksim alt 12 representanter …]”

Vel m øtt!
01.05.2018
Styret Ski Idrettsråd

www.skiidrettsrad.org

Org nr.: 917 387 699

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
Nestleder
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.

Ski, 03.04.18

Styret

BUDSJETT 2018
Driftskonto Ski IR

INNTEKTER
Medlemskontigent
Tilskud fra Ski Kommune
Tilskud fra AIK
Renter

kr
kr
kr
kr

8 400,00
15 000,00
3 000,00
100,00

SUM INNTEKTER

kr

26 500,00

Porto / Administrasjon / Web side
Bytte av webløsning
Møter / Arrangementer
Gaver og hedersbevisnibg
Postboks leie
Diversse Kørsel / Reiseutgifter
Møte / årsmøte utlegg / Kurs
Idrettsprisen

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 500,00
5 000,00
9 000,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
1 000,00
5 000,00

SUM utgifter

kr

26 500,00

UTGIFTER

Handlingsplan for Ski idrettsråd
Årsmøteperioden 2018-2019
Mål:
Ski idrettsråd skal ivareta idrettens og klubbenes interesser i Ski kommune. Videre 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 -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

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). Konkrete forslag til tiltak som følger (se detaljer i vedlegg)
1.) Etablering av klubbhus (estimat: kr. 25MNOK)
2.) Tennisfasiliteter (estimat: kr. 11MNOK)
3.) Skisseprosjekt for neste trinn av masterplan for Ski idrettspark (estimat: kr
2MNOK)
4.) Konseptstudie for øvrige trinn av masterplan for Ski idrettspark (estimat
kr. 0,5MNOK)
• Være pådriver sammen med Oppegård IR for å få nødvendige anlegg som ikke er
nevnt ovenfor på kommunal handlingsplan
• Arbeide for inkludering og fremme tiltak som muliggjør barn fra lavinntektsfamiliers
deltakelse i organisert idrett

08. mai 2018
Ski Idrettsråd
www.skiidrettsrad.org

Org nr.: 917 387 699

Oversikt over saker til behandling i Ski Idrettsråds årsmøte 8. mai 2018
Samtlige saker ble behandlet i styremøtet 25. april 2018.
ID
A
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Innhold
Mistillitsforslag til styrets leder
Forberedelse til Nordre Follo IR
Inkludering og fattigdom
Klubbhus
Tennisfasiliteter
Skisseprosjekt for neste steg Ski Idrettspark
Konseptutredning for Ski Idrettspark

Forslagsstiller
Langhus IL Håndball, Langhus IL Fotball, Langhus AIL
Styret
Langhus IL Håndball
Ski IL Alliansen
Ski IL Alliansen
Ski IL Alliansen
Ski IL Alliansen

Styrets kommentar til saksfremlegg om mistillit til styrets leder
Saksfremmerne viser innledningsvis til brevene fra Langhus Håndball til Skis ordfører Hanne Opdan
den 16. mars i år og Langhus Fotballs brev til ordfører Opdan den 5. april i år.
Styret oppfatter det som en svært uheldig organisasjonskultur å skrive brev til ordføreren om en sak
som angår forholdet mellom ordføreren og styret i Ski Idrettsråd uten først å ta opp saken med styret
i Ski Idrettsråd, ei heller å ikke kopiere inn Ski Idrettsråd eller styrets medlemmer i
mail/brevutvekslingen.
Spesielt kritikkverdig er det at Langhus Fotball i sitt brev utrykker mistillit til styrets leder i brevet til
ordføreren, uten å ha tatt det opp organisatorisk eller med styrets leder direkte.
Det påstås at leder har satt gjennomføring av masterplanen for Ski Idrettspark foran idrettens
interesser. Det er feil. Hele styret har lojalt fulgt opp pålegget fra årsmøtet i idrettsrådet ifjor om å
arbeide for å utvikle idrettsparken i Ski i tråd med masterplanen (ref. vedtatt handlingsplan). Det har
ikke gått på bekostning av andre anleggsprosjekt. I tillegg er det verdt å merke seg at mellom tre og
fire tusen idrettsutøvere faktisk sogner til idrettsparken i Ski og at disse også må sies å være en del av
idretten i kommunen.
Styrets leder har ikke avvist ordførers invitasjon til dialog, men forsøkte tvert imot i en lengre periode
(fra oktober til desember 2017) å få til et møte om politiske saker som er viktige for idretten i
kommunen. Ordføreren ønsket å møte hele styret, noe styret i idrettsrådet ikke anså som
hensiktsmessig. Styrets leder fikk mandat av styret om å møte ordføreren alene eller med noen fra
styret, noe ordføreren avviste. Hun vil fremdeles ikke møte styrets leder.
Det påstås at idrettsrådet har brutt egne habilitetsregler ved at daglig leder (Kari Norum) og et
styremedlem (Svein Thompson) i Ski Alliansehall AS møtte i brukermøte om bygging av turnhall i Ski
Idrettspark. Det var kommunens administrasjon ved prosjektledelsen som inviterte både leder for Ski
IL Alliansen (Svein Thompson) og daglig leder for Alliansehallen AS til møtene i mars og oktober 2017.
I tillegg møtte fra Idrettsrådet Tor Anders Østby (mars møtet) og Arnfinn Kolstad (oktober møtet).
Flere møter er ikke disse organisasjonen invitert til å delta på.
Det vises videre til at styret i idrettsrådet ikke har fulgt opp de forventninger som ligger i
handlingsplanen for 2017-2018 mht å «bistå» og «utvikle idrettslagene». Her er det sikkert rom for
forbedring, men styret vil legge til at det heller ikke er kommet noen forespørsler om bistand fra de
tre klubbene bak saksfremlegget.
Det har vært avholdt to medlemsmøter i perioden, noe som er i identisk med det som ble gjort i
forrige periode.
Leder kritiseres for manglende kommunikasjon:
•
•
•

Protokollen fra forrige årsmøte var ikke tilgjengelig på nettsiden før mars i år. Det tar styret
selvkritikk for, men det var mulig å få en kopi av denne ved henvendelse til styret.
Ingen ny informasjon lagt ut på nettsiden. Det er feil. Her er det bl. a lagt ut informasjon om
LAM-midler og annen nyttig informasjon.
Det er feil at vi har nektet Langhus IL Fotball innsyn i referater fra styremøtene. Tvert imot
svarte leder at dette skulle tas opp med styret. Det ble gjort, og nå ligger, for første gang i

•
•

idrettsrådets historie, referatene fra dette styrets møter på nettsidene – under avsnittet
«styret».
Langhus Håndball etterlyser svar på en mail. Vi beklager at de ikke har fått svar. Rett adresse
for mailen var forøvrig kommunen, som også var kopiert inn i mailen.
Det er riktig at klubbene ved ett tilfelle fikk kort frist på seg til å melde inn ønsker om nye
idrettsanlegg i forbindelse med arbeidet med ny temaplan for Nordre Follo. Grunnen var at
også idrettsrådets deltagere i dette arbeidet hadde fått korte frister. Det ble understreket at
dette ikke var siste anledning til å komme med innspill, og at de ikke behøvde være utførlig
beskrevet.

Styret vi generelt få påpeke at arbeidet i idrettsrådet gjøres av frivillige uten administrativ støtte, og
at de fleste også har verv innad i deres egne idrettslag.
Styret mener med dette å ha tilbakevist alle vesentlige punkter i kritikken mot styrets leder. Styret vil
understreke at det ikke har vært tatt dissens på noen punkter i referatene fra styrets møter, og at
ekstern kommunikasjon også har vært forankret i styret.
Styret avviser forslaget om at styreleder bør stille sin plass til disposisjon. Hvis årsmøtet ber leder
stiller sin plass til disposisjon, vil resten av styrets medlemmers også stille sine plasser til disposisjon.

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.

Sak til Ski Idrettsråd 8. Mai 2018
Inkludering og barnefattigdom
Ski Idrettsråd skal prioritere å arbeide for inkludering og fremme tiltak som muliggjør
barn fra lavinntektsfamiliers deltagelse i organisert idrett.
Bakgrunn.
Kostnaden for å drive organisert barneidrett stiger og dugnadsviljen er ikke like sterk
som tidligere.
7,7 % av barn i Akershus lever i lavinntektsfamilier. Dette kan sees på som ett minimum
av antall barn hvor økonomi setter begrensninger på barns mulighet til å drive
organisert idrett.
Ski idrettsråd bør ha som ett prioritert arbeidsområde å øke rekrutteringen og hindre
frafall av barn fra familier med lav inntekt og barn med innvandrerbakgrunn.
Ett slikt arbeid kan være å sikre gode støtteordninger, gjøre støtteordninger kjent blant
medlemsklubbene og finne gode søknadsprosedyrer som ikke virker stigmatiserende

Med vennlig hilsen

Langhus IL Håndball
v/styret

Langhus IL Håndball
Postboks 37, 1403 Langhus
Org. 896 61 612
Konto: 9852.05.76665

Langhushandball.no
handball@langhusil.no

Ang. sak7c – inkludering og fattigdom

Styrets innstilling
Bra forslag. Styret innstiller til årsmøtet at forslaget aksepteres og tas inn i handlingsplanen.

Styret i Ski Idrettsråd, 25. april 2018

Innspill fra Ski IL Alliansen til Idrettsrådets arbeidsprogram 2018-2019
Det vises til innkalling til nytt Årsmøtet i Ski Idrettsråd 8. mai. Ski Il Alliansen vil benytte
anledningen til å komme med innspill til handlingsplan for Ski idrettsråd for 2018-2019.

Nytt klubbhus i Ski Idrettspark
Bakgrunn
Nytt klubbhus i Ski Idrettspark er sårt tiltrengt. Det gamle klubbhuset er fra slutten av 50-tallet
og er etter hvert blitt ganske så utrangert. Situasjonen er prekær med hensyn til garderober,
toaletter, lager, kontorer og øvrige oppholdsrom. Klubbhuset er bygget på dugnad av Ski
Idrettslag, men er i ettertid overdratt til Ski kommune, med en avtale om at kommunen står
for utvendig vedlikehold inkludert sanitæranlegg og strøm samt innvendig i 1 etasje (to
garderober). Ski Idrettslag står for innvendig vedlikehold i 2.etasje og loftet og holder møbler
og så videre.
De deler av Masterplanen som kunne rommet nye garderober, toaletter, lagerrom og nye
kontorer ser ut til å vente på seg og klubben må se på alternative planer. Ski IL Alliansen har
derfor startet planleggingen av et nytt klubbhus. Behovet for nytt klubbhus ble meldt inn til
Idrettsrådet i våren 2015, men har ligget i bero grunnet arbeidet med Masterplanen.
Vi ser for oss et nytt klubbhus lokalisert nedenfor der dagens klubbhus ligger. Brakkene og
lagerteltet til Ski kommune fjernes og erstattes av det nye klubbhuset, slik at kommunen får
sitt utstyr i hus. Klubbhuset er foreløpig tegnet i to etasjer hver på drøyt 700m2.
Et nytt klubbhus kan bl.a. inneholde:
 Lager til Ski kommunes maskinpark
 Lager til Ski Alliansens grupper
 Sårt tiltrengte garderober og toaletter
 Plass for FFO (Fotball Fritids Ordningen)
 Plass for Ski IL Fotballs interne fotballshop
 Kontorer til ansatte i Ski IL Alliansen og Follo Fotball. Eventuelt andre aktører som

Follo HK.
 Eget kjøkken
 Felles møterom
 Stor sal for større sammenkomster med plass til rundt 175 personer som kan betjene

også organisasjoner og tiltak utenfor idretten.
 Egen takterrasse med godt utsyn til alle baner i Parken.

Hvorfor nytt klubbhus nå:





Ski IL Fotball satser nå stadig mer på jentefotball, men har ikke egne garderober å
tilby. Klubbhuset har kun to garderober som deles av 50-60 lag til trening og kamper.
I tillegg til Ski IL Fotball og Ski IL Friidrett, som til sammen har cirka 1200
medlemmer, benyttes de to garderobene av Follo Fotballs tre lag. Behovet for
garderober er skrikende.
Det finnes ikke egne møterom i dagens klubbhus da salen er i bruk til FFO og en
rekke andre aktiviteter.
Dagens klubbhus mangler kontorer og Ski IL Alliansen og Follo Fotball har et udekket
behov på minimum 8-10 kontorplasser.



Ski kommunes lagertelt er gammelt og slitt med flere hull og sår. Ved å fjerne teltet og
brakkeparken og erstatte dem med tiltenkt nybygg vil vi få et langt penere og mer
innbydende område. Cirka 50 prosent av 1. etasje er garasje osv. til kommunens
utstyr.

Annet
Ski IL Alliansen fyller i 2019 hundre år og vi ser nytt klubbhus som en fin gave til jubilanten.
Kostnader
Klubbhuset er estimert til å koste cirka 25 millioner kroner eks mva.
Klubben ønsker å komme til en avtale med kommunen om deling av investerings- og
driftskostnader.

Ang. sak7d – Klubbhus i Ski Idrettspark

Styrets innstilling
Styret innstiller til årsmøtet at forslaget aksepteres og tas inn i handlingsplanen.

Styret i Ski Idrettsråd, 25. april 2018

Innspill fra Ski IL Alliansen til Idrettsrådets arbeidsprogram 2018-2019
Det vises til innkalling til nytt Årsmøtet i Ski Idrettsråd 8. mai. Ski Il Alliansen vil benytte
anledningen til å komme med innspill til handlingsplan for Ski idrettsråd for 2018-2019.

Tennishall med garderober og oppholdsrom
Ski IL Tennis har et meget godt sommeranlegg, men disponerer kun én innendørs bane. Det
gjør det vanskelig å utvikle laget sportslig. I dag brukes det aller meste av kapasiteten i
vinterhalvåret til å holde kurs for nye tennisspillere. Dette er en viktig del av klubbens
inntektskilde og den beste måten å rekruttere nye medlemmer.
Dessverre fører det til at klubbens eksisterende medlemmer står uten et tilbud fra oktober til
mai. Dette gjør at det er vanskelig å få til en god sportslig utvikling og vekst i antall
medlemmer.
Det er dag ingen muligheter til å gå på toalett eller dusje ved tennisanlegget. Det er heller
ikke noen form for klubblokale utover en gammel brakke med en koketopp og plass til sekssyv rundt et bord.
Ski IL Tennis har derfor prosjektert et anlegg der det laget et overbygg over én av dagens
utebaner og forlenger bygget over til den eksisterende tennishallen, slik at det mellom
banene gjøres plass til garderober og oppholdsrom.
Ski IL tennis er forberedt på å bære det vesentligste av kostnadene selv, men vil trenge
kommunal bistand til forskudd på tippemidler og en lånegaranti som et minimum.
Klubben har tidligere selv bekostet nye «hard top-baner» selv mot kommunal garanti.
Kostnader: NOK: 11 mil. eks. mva.

Ang. sak7e – Tennisfasiliteter i Ski Idrettspark

Styrets innstilling
Styret innstiller til årsmøtet at forslaget aksepteres og tas inn i handlingsplanen.

Styret i Ski Idrettsråd, 25. april 2018

Innspill fra Ski IL Alliansen til Idrettsrådets arbeidsprogram 2018-2019
Det vises til innkalling til nytt Årsmøtet i Ski Idrettsråd 8. mai. Ski Il Alliansen vil benytte
anledningen til å komme med innspill til handlingsplan for Ski idrettsråd for 2018-2019.

Skisseprosjekt for utredning av nærliggende byggetrinn i masterplanen
Vi er nå i den gledelige situasjonen at det etableres en turnhall i Idrettsparken i Ski. Denne
var også tegnet inn som del av trinn 1 i masterplanen for Ski Idrettspark. Når denne hallen nå
blir realisert er det naturlig at man tar en fot i bakken og reviderer de mest nærliggende
byggetrinnene som masterplanen skisserer.
I dette ligger :
-

Nytt byggetrinn 2: en flerbrukshall/hallkropp med tilhørende fasiliteter
Nytt byggetrinn 3: omgjøring av uteområdene, hvor flytting av friidrettsstadion til
«Arnejordene» samt en «oppfrisking» av fotballstadion med bl.a. kunstgress og
belysning fremstår som de mest markante tiltakene

Det er ønskelig å gjennomføre et skisseprosjekt som utreder mulige veier videre.
Hovedleveranser fra skisseprosjektet skal være a) behovsvurdering, b) overordnede
tegninger, c) kostnadskalkyle (opptil 15% usikkerhet) inkl. gjennomføringsskisse, d)
finansieringskalkyle e) skisse for eierskap, f) skisse for drift. Det åpnes for at skisseprosjektet
beskriver flere alternative løsninger.
Skisseprosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Ski IL Alliansen og Ski Idrettsråd.
Øvrige potensielle brukere skal også tas med på råd.
Viktigheten av involvering av relevant idrettsbygg-arkitektfaglig kompetanse presiseres, i
tillegg til åpenbart relevant bygg- og anleggskompetanse.
Kostnader: NOK: 2 mill. eks. mva.

Ang. sak7f – Skisseprosjekt for nærliggende byggetrinn i Ski Idrettspark

Styrets innstilling
Styret innstiller til årsmøtet at forslaget aksepteres og tas inn i handlingsplanen.

Styret i Ski Idrettsråd, 25. april 2018

Innspill fra Ski IL Alliansen til Idrettsrådets arbeidsprogram 2018-2019
Det vises til innkalling til nytt Årsmøtet i Ski Idrettsråd 8. mai. Ski Il Alliansen vil benytte
anledningen til å komme med innspill til handlingsplan for Ski idrettsråd for 2018-2019.

Konseptutredning for øvrige deler av masterplanen
Masterplanen for idrettsparken i Ski inneholder bl.a. en større arena, skole, basseng,
kontorlokaler samt andre lokaliteter både under tak og i friluft. Planen forutsetter en
relokalisering av nåværende driftssentral og lager for bl.a. grus.
Det er ønskelig å gjennomføre en konseptutredning som utreder mulige veier videre. Det
skal utredes mer enn ett alternativ.
Hovedleveranser fra skisseprosjektet skal være
a) behovsvurdering,
b) overordnede tegninger,
c) kostnadskalkyler (opptil 40% usikkerhet) inkl. gjennomføringsskisse,
d) finansieringskalkyler
e) skisser for eierskap,
f) skisser for drift.
Konseptutredningen skal gjennomføres i samarbeid med Ski IL Alliansen, øvrige brukere og
Ski Idrettsråd.
Viktigheten av involvering av relevant idrettsbygg-arkitektfaglig kompetanse presiseres, i
tillegg til åpenbart relevant bygg- og anleggskompetanse.
Kostnader: NOK: 500.000,- eks. mva.

Ang. sak7g – Skisseprosjekt for øvrige byggetrinn i Ski Idrettspark

Styrets innstilling
Styret innstiller til årsmøtet at forslaget aksepteres og tas inn i handlingsplanen.

Styret i Ski Idrettsråd, 25. april 2018

Valgkomiteens forslag
Leder: Arnfinn Kolstad, Ski IL Håndball

2017 - 2 år

Ikke på valg

Nestleder: Olivier Mueller, Ski IL Håndball

2018 - 2 år

Gjenvalg

Styremedlem: Olav Johan Dahlen, Siggerud IL

2018 - 2 år

Ny

Styremedlem: Siw-Therese Aarum, Ski svømmeklubb

2017 – 2 år

Ikke på valg

Styremedlem: Jakob Simonhjell, Kråkstad IL

2017 - 2 år

Ikke på valg

Styremedlem: Hans Henrik Øvrebø, Langhus IL Håndball 2018 - 2 år

Ny

Styremedlem: Torbjørn Billing, Langhus IL Turn

2018 - 2 år

Ny

Styremedlem: Camilla Bernthon, Ski IL Ishockey

2017 – 2 år

Ikke på valg

1. varamedlem: Even Flugstad, Kråkstad IL

2018 - 1 år

Ny

2. varamedlem: Oskar-Andreas Kleven, Follo sykkelklubb 2018 - 1 år

Ny

Revisorer: Steinar Helstrup og Thomas Johannessen

Gjenvalg

Representanter til Idrettskretsting: Styret gis fullmakt til å velge to representanter
Hvert idrettsråd kan delta med 2 representanter på AIKs ting. Representanter må være valgt
på idrettsrådets årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Valgkomiteen for 2019:
Valgkomiteens leder: Kråkstad IL
Medlem: Siggerud IL
Medlem: Langhus AIL
Varamedlem: Ski IL Alliansen
Klubbene må snarest melde inn hvilke personer som skal delta i valgkomiteen.

Valgkomiteen, 8. april 2018

