Referat til styremøte 3_15 mandag 14. mars - 2016
Sted:
Tilstede fra styret:

Møterom 2, Hasselbakken
Dato:
14/3- 16 kl 1730 - 2100
Sigurd Øvergaard, Kåre Møllerhagen, Per Bjørseth, Berit Marstein, Anita
Munkvold, Asgeir Mamen

Forfall / Kopi:
Tilstede andre
Referent:
Dato neste møte:

Anne-Lise Katle, Petter Johansen, Gunnar Sagen
Gry E. Garlie
4/4- 2016

Kl.:

1730

Sted: Hasselbakken

0_03_16

Godkjenning av agenda, innkalling og sakspapirer
Vedtak: Agenda, innkalling og sakspapirer godkjennes.

1_03_16

Godkjenning referat fra møte 2_16 i Asker idrettsråd, vedlegg 1
Forslag vedtak: Referat fra møte 2_16 i Asker idrettsråd godkjennes

2_03_16

Aktuelle saker fra politiske organ (kommunestyre, formannskap, komité
teknikk, kultur og fritid (TKF) og andre). Alle sakspapirer i linken. Sjekk
også vedleggene til den enkelte sak.
Formannskapet 15/3:
Sak 0036/16: Landøya ungdomsskole og flerbrukshall – valg av løsning og
leverandør
Vedtak: AIR har så langt ikke deltatt aktivt i utredningsarbeidet, men
fått informasjon i referansegruppemøte. Informasjonen tas til etterretning.
Sak 0041/16: Søknad om kommunal selvskyldnerkausjon fra Vollen UL
Vedtak: AIR sender uttalelse til administrasjonen som støtter
kommunal lånegaranti
Sak 0042/16: Søknad om kommunal selvskyldnerkausjon fra Dikemark IF
Vedtak: AIR har sendt uttalelse til administrasjonen som støtter
kommunal lånegaranti.
Komité for teknikk, kultur og fritid 17/3:
Sak 0017/16: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 20162020 - Høring
Vedtak: AIR oversender uttalelse som støtter innholdet og
berømmer prosess som har ledet frem til høringsutkastet.
Sak 0018/16: Innføring av kultur-SFO
Vedtak: AIR gjentar sitt syn om at idretts-og kultur SFO ikke bør
oppleves å være i konkurrranse med hverandre, men heller bygges opp som
et helhetlig tilbud, ref tidligere innspill.
Sak 0022/16: Handlingsprogram 2017-2020
Vedtak: AIR oversender sine innspill, formidlet gjennom dialogmøte
med komiteen (sammendrag av innspillet til TKF og prioriteringslisten til AIR).
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Daglig leder utformer forslag på bakgrunn av diskusjoner i styremøtet samt
ovenstående. Vedtas skriftlig før oversendelse til politikerne.
3_03_16

Årsmøte AIR 2016
Gjennomgang av årsmøtedokumenter, se AIRs hjemmeside
Tilleggssak: Oppdatering av lovnorm for IR
Bestille blomster, ordne PC, handle, bestille mat.
Vedtak: Evt endringer kommuniseres under behandling av den enkelte
sak på årsmøtet.

4_03_16

Kommunal lånegaranti VUL
Vedtak: Asker idrettsråd anbefaler at VUL mottar kommunal
lånegaranti og sender uttalelse til formannskapet med innhold som ved
tidligere anbefalinger

5_03_16

”Idrettsgalla” i Asker
Innspill fra daglig leder i Vollen UL om å utrede mulighet for å etablere et
arrangement a la idrettsgalla i Asker.
Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å utrede initiativet
om å etablere en fest der idrett, kultur, næringsliv og kommunen bidrar. Daglig
leder i VUL utformer invitasjon til deltagelse i en arbeidsgruppe, som sendes
idrettslagene av daglig leder.

6_03_16

Aktivitetskort Asker
Vedtak: Daglig leder arbeider med kommunen og Borgen
Nærmiljøsentral for å etablere et aktivitetskort på Borgenområdet i Asker som
et pilotprosjekt med mål om å inkludere hele kommunen. Arbeidet vil også
inkludere mulighet for opprettelse av utlånssentral.
Asker idrettsråd ønsker gjennom prosjektet å sikre inkludering av barn med
vanskelig økonomisk situasjon og derigjennom øke antall medlemmer i
idrettslagene.

7_03_16

Idrettsstipend 2016, vedlegg 2
AIR skal innstille kandidater. Kriterier finnes på kommunens hjemmeside. 8
kandidater innstilles.
Vedtak: Saken utsettes til første styremøte etter årsmøte

Informasjonssaker:
8_03_16

Årshjul AIR 2016 (Se AIRs hjemmeside)
Vedtak: Informasjon tas til etterretning.

9_03_16

Informasjon fra diverse møter/løpende saker – det legges ikke opp til
diskusjoner med mindre tiden tillater det.
Saker: Dialogmøter med kommunen, dialogmøte med kommunen,
evalueringsmøte om samarbeidsavtalen, møte med NCF og kommunen, møte
med Frisk Asker og kommunen, møte med Asker svømmeklubb og
kommunen, møter ang. Holmen turnhall, workshop med rådet for mennesker
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med nedsatt funksjonsevne, møte med kampsportforbundets anleggsansvarlig
i Akershus, idrettsrådsseminar
Idrettsrådet tar kontakt med turnforbundet for å invitere til møte der det skal
vurderes hensiktsmessigheten av å dele hallen inn i to flater. AIR inviterer
deretter turnklubbene, kommunen og forbundet med samme formål. Dette
med formål å optimalisere bruken av idrettshallen. AIR må også jobbe
med problemstillingen som muliggjør for HTT å trene i andre haller i Asker.
10_03_16

Annet/Eventuelt
- AIR Forum april – eierskapsmodellen (først presentere for styret) - sak
settes på agenda i første styremøte etter årsmøtet anleggsprioriteringer og HP
innspill
- Logo AIR på Warya idrettsklubb sine spillerskjorter
- Referater heretter skal signeres av alle i styret
- Ny representant inn i frivillighetsutvalget. Neste møte er 31. mars – sak til
neste styremøte
- Utforske sharepoint løsningen til kommunen
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