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Møteinnkalling Ås Idrettsråd, styremøte 
Møtedato og tid: 21.mai 2014 kl. 18:00.   

Følgende innkalles: Anders Glende (Ås IL), Jarl Guld (Aschehoug hestesportklubb), Joakim 

Wettergreen (Nordby IL), Jørn Jantzen (Ås Tennisklubb), Oddbjørn 

Granlund (Holstad volley), Thor Ringstad (Nordby IL), Magne Maurset 

(Ås IL).   

Møtested: Klubbhuset Ås IL v/Ås stadion 

 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 25/14: Protokoll fra møte 5. mars 

 
Forslag til vedtak:  
Protokollen godkjennes. 

 
Sak 26/14: Idémøte om ny flerbrukshall i Ås sentrum.   

I forbindelse med behandlingen av forslag til handlingsprogram, vedtok årsmøtet i 
idrettsrådet at idrettsrådet skulle jobbe for areal til flerbrukshall i sentrum i forbindelse med 
kommuneplanen, og få frem eksempler på haller og arealbehov. 
 
I samråd med idrettslagene har idrettsrådet spilt inn forslag til arealbruk og prosesser i 
forbindelse med høring av kommunens planprogram for neste planperiode.  Jfr e-post 
10.mai.  I denne uttalelsen foreslår vi også at det igangsettes en analyse/utredning av 
fremtidig behov for, og lokalisering av, idrettsanlegg/haller i Ås, og påpekter at dette bør 
gjøres i nært samarbeid mellom kommune, idretten i Ås, Akershus fylkeskommune (Ås vgs) 
og universitetet, og der idrettsforbundets anleggsekspertise kan trekkes inn. I dette innspillet 
påpeker vi også underdekningen og behovet som Ås vgs har og hvordan dette spiller 
sammen med idrettens behov. 
 
Det som kunne vært interessant å diskutere er hvordan vi tar dette videre med sikte på å få 
gjennomslag for en ny flerbrukshall.   
 
• Hva har andre hatt suksess med?   
• Hvordan bør idretten organisere seg?   
• Hvilke andre interesser bør involveres?   
• Hvordan kartlegge behov, skape enighet og fremdrift?   
• Hvordan sikre finansiering? 
• osv 
 
Skal vi få forankret behovet, få opp interessen og få politisk enighet om dette, er det 
nødvendig å vise  

 Hvordan et anlegg kan se ut,  

 Hva det kan inneholde,  

 Hvor det kan ligge og  

 Hvordan det kan finansieres.  
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Neste høst er det kommunevalg, og partiene begynner i høst med utforming av 
partiprogrammene.  Da må vi passe på å få frem sakene våre.  Dette passer jo også veldig 
bra sammen med kommuneplanarbeidet, der det også skal arrangeres møter utover høsten.  
Vi kan skape blæst og engasjement dersom vi kan lansere noen interessante konsept. 
 
I tillegg til idrettsrådets styre er følgende personer, som tidligere har kommet med innspill om 
dette, invitert til møtet: 
 
• Atle Guttormsen, Norsk Friidrett (meldt forfall) 
• Oddleif Dahlen, Anleggskonsulent i idrettsforbundet 
• Frank Kalfoss, arkitekt som bl.a. har jobbet med sentrumsplaner 
• John Høsteland, leder av Ås IL 
 

 
Forslag til vedtak:  
?. 

 

Sak 27/14: Orienteringer  

1. Nordby IL ønsker fotballhall på Norbybanen (grusbanen) inn i handlingsplanen for 

idrett (e-post fra daglig leder Thor Ringstad 5.3.2014). 

2. Diverse kontakter mellom leder og kommunen (Olaug Talleraas, Greta Elin Løkhaug 

og Roy Sypriansen) i april, redegjort for i notat sendt ut med e-post til styret 4.5.2014. 

3. Akershus idrettskrets har igangsatt medlemsundersøkelse av Breivoll Sportsklubb 

Ishockey.  Jf tidligere utsendt brev av AIK datert 05.05.2014. 

4. Søknad fra Breivoll Sportsklubb Fotball om LAM 2014.  Besvart i e-post 11.5 at 

idrettsrådet har valgt å følge NIFs anbefalte kriterier, dvs iht idrettsregistreringen. 

5. Planprogram for kommuneplan 2015-2027. Idrettsrådet sendte uttalelse 10. mai etter 

forutgående høring til alle idrettslagene. Fokus  

o Ås IR ønsker å delta i ekstern referansegruppe for planarbeidet 

o Forslag til temamøte om idrettsanlegg/folkehelse/friluftsliv. 

o Underdekning av idrettshaller 

o Behov for analyse/utredning av behov for og lokalisering av idrettsanlegg 

o Forslag til alternative lokaliseringer av idrettsanlegg i eller nær Ås sentrum 

med forslag til omdisponering av arealer 

6. Kontakt fra eiendomssjefen (Roy Sypriansen) i Ås kommune 19.mai.  Han opplyste at 

de går en ny runde med flerbrukshall Solberg og at de vil sette i gang en 

analyse/utredning av muligheter for flerbrukshall i sentrum. Videre at 

gymsal/flerbrukshall på Rustad ikke kommer opp til politisk behandling på denne 

siden av sommerferien. Ønsket bistand til statistikk.  Leder sendte e-post samme dag 

med statistikk og informasjon om hallflater i forhold til befolkning mellom 6 og 19 år, 

samt uttrykte ønske å få delta i dette arbeidet.  Jf vår uttalelse til planprogram for 

kommuneplanen 2015-2027. Videre at det er Anders Glende som følger opp sakene 

om idrettshaller på Solberg og Rustad skole fra idrettsrådets side. 

7. Møte avholdt 21. mai mellom kommunen, Ås Fotball, Ås IL og Ås IR om etablering av 

mulig anleggsfond i Ås kommune. Ås Fotball skal betale Ås kommune 390 000 kr pr 

år for å dekke finanskostnader for fotballhallen.  Dette vil medføre avkorting av 

momskompensasjonen. Kommunen ønsker at dette i stedet skal avsettes til et fond 

(ikke politisk behandlet ennå) slik at midlene forblir i kommunen til bruk for idretten.  
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Ås IR påpekt behovet for at idrettsrådet deltar i utforming av kriterier for bruken av et 

slikt fond. 

 
Forslag til vedtak:  

Sakene tas til orientering. 
 

Sak 28/14 Aksjonsliste og kommende oppgaver 

 Oppfølging av sak om idrettshaller på Solberg og Rustad.  Kontakt med FAU. Sak 23, 

pkt 1, og Å-sak 7/2014 

 Avtale møte med BSI om planlagt ishall på Vinterbro.  Sak 23, pkt 4 

 Invitere "Folkehelsekoordinatoren" til et styremøte. Sak 23/14, pkt 3. 

 Fordeling av LAM midler.  Hvem lager forslag til fordeling?  Kommer i juni og forslag 

til fordeling skal legges frem for styret før det vedtas.  Sak 24/14, pkt. 5. 

 Arbeid i hallutvalget?  (Joakim/Oddbjørn). Søknadsfristen var 1. mai. 

 Samarbeidsavtale med Ås kommune. Å-sak 7/2014. 

 Etablere kontaktpunkt mot NMBU for å drøfte felles interesser. Å-sak 7/2014 

 Følg opp kommuneplanarbeidet og utredning av flerbrukshall i sentrum. (Sak 26/14 

og Å-sak 7/2014. 

 

 

 


