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Styrets aktivitet i 1. kvartal 2014 

Rapport til årsmøtet 31. mars 2014 

Sittende styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte i Ås Idrettsråd 5. november 2013. 

Avtroppende styre vil legge revidert årsrapport og regnskap for 2012 og 2013 frem for 
årsmøtet 2014. Nytt styre vil derfor på årsmøtet kun orientere om styrets aktivitet i perioden 
fra ekstraordinært årsmøte 2013 til årsmøte 2014. 

Styremøter: 

Styret har avholdt 2 styremøter. 

Oppnevnelse av verv og komitéer: 

Kasserer: Anders Glende 

Kommunens Hallutvalg:  Joakim Wettergreen og Oddbjørn Granlund, vara: Anders Glende  

Møter/konferanser: 

 Møte i Ski Rådhus 9.1.2014 om ny svømmehall. Leder deltok. 

 Møte i Follo Idrettsråd 27.1.2014 om forberedelse av kommunevalget 2015. Leder 
deltok. 

 Ledermøte for idrettsråd i Akershus i Bærum idrettspark 6.3.2014. Leder deltok. 
Tema: Hva betyr regjeringsskifte for idretten? Og forberedelse av kommunevalg 
2015. 

 Møte med Ås kommune v/Olaug Talleraas på styremøtet 3.2.2014:  Tema: Hvordan 
samarbeid? Orientering om arbeidet med Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, 
og tilskuddsordningen for mindre kostnadskrevende nærmiljøtiltak som nå avvikles. 

 Møte med Ås kommune, Akershus idrettskrets, Aktiv på Dagtid og Ås IL 20.2.2014 for 
å drøfte viderutviklingen av Aktiv på Dagtid  i Ås. 

Aktiv på Dagtid: 

 Ås idrettsråd har de siste årene hatt ansvaret for Aktiv på Dagtid i Ås.  I møte med 
AiK, Ås kommune, Ås IL og tidligere leder i Ås IR 20.2.2014, ble det avtalt at ansvaret 
for Aktiv på Dagtid overføres til Ås IL. Dette er nå utført, og Ås IL har overtatt 
ansvaret for bl.a. arbeidsavtaler med instruktører, lønnsutbetalinger osv. 

Andre aktiviteter: 

 Korrespondanse med kommunens eiendomsetat og idrettsforbundets 
anleggskonsulent for å bidra med underlag/statistikk for å påvirke valg av løsning for 
idrettshaller på Solberg og Rustad (flerbrukshall eller ikke). Statistikken viser at Ås 
kommer dårlig ut når det gjelder antall innbygger pr hallflate. 

 Laget Årshjul for Ås Idrettsråd med oversikt over viktige datoer og søknadsfrister. 

 Laget utkast til handlingsprogram som legges frem for årsmøtet. 

 Laget hjemmeside på internett (under utvikling)  www.aasidretsraad.no  

Styret Ås Idrettsråd, 24.3.2014 

http://www.aasidretsraad.no/

