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Protokoll Ås Idrettsråd, styremøte 
Møtedato, tid og sted: 25. august 2014 kl. 20:00-22:00.  Klubbhuset Ås IL 

Deltakere: Jørn Jantzen (Ås Tennisklubb), Thor Ringstad (Nordby IL), Magne 

Maurset (Ås IL).  

Astrid Reikvam (Arkitektformidling AS), Anette Dahl (prosjektleder fra 

EH consult). 

Oddleif Dahlen (Akershus idrettskrets, anleggskonsulent  

Møtested: Styret i Ås idrettsråd, idrettslag tilknyttet Ås IR 

 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 29/14: Protokoll fra møte 21. mai 

Protokollen ble sendt styret på e-post 25.5, og lagt ut på idrettsrådets hjemmeside. 
 

Vedtak:  

Protokollen godkjennes. 
 
Sak 30/14: Solberg flerbrukshall.  Innspill til arkitektene.   

Astrid Reikvam i Arkitektformidling AS har bedt om et møte for å drøfte hvilke 
behov/ønsker/krav idretten har til nye Solberg fleridrettshall.  Kommunestyret vedtok i møte 
27. mai i år å bygge ny enkel fleridrettshall med spilleflate 23x44 m ved Solberg skole. 
Kommunen kjører nå en arkitektkonkurranse, og har engasjert firmaet Arkitektformidling AS 
til å koordinere dette. Kommunen har bedt Arkitektformidling AS om å kontakte Ås idrettsråd 
for å få idrettens innspill, jf. Samarbeidsavtalen mellom idrettsrådet og kommunen. 
Saken ble presentert og drøftet. På grunnlag av drøfting i møtet og notater fra leder, 
utarbeider Thor Ringstad i samråd med Oddleif Dahlen et høringsinnspill til saken. 
 

 
Vedtak:  
Ås idrettsråd sender innen en uke et høringsinnspill med idrettens ønsker og 
behov i tilknytning til ny fleridrettshall på Solberg. 
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Sak 31/14: Tildeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2014 

Saken ble behandlet på e-post i juni.  Hele styret var involvert og det var enighet både om 

prinsippene som ble lagt til grunn og fordelingen. 

Vedtak:  

Følgende prinsipper legges til grunn for tildelingen: 
 
1. Direkte tilskudd til idrettsskoler:  kr 15000 til hver (2 lag: Ås IL og Nordby 

IL) 
2. Direkte tilskudd til grupper med medlemmer med nedsatt funksjonsevne: 

kr 15000. (Ett lag: Ås Delta) 
3. Antall medlemmer 6-12 år: 1/3 av totalbeløp minus direktestøtte i 1 og 2. 
4. Antall medlemmer 13-19 år: 2/3 av totalbeløp minus direktestøtte i 1 og 2. 
5. Minstesummen for tildeling settes til 1000 kr. 
 
Totalt tildelt beløp kr 762377 fordeles da slik: 

Idrettslag/klubb

Sum

tilskudd

kr 141 024

kr 19 072

kr 8 840

kr 280 049

kr 22 958

kr 14 914

kr 24 593

kr 29 153

kr 17 980

kr 5 314

kr 10 710

kr 119 111

kr 22 680

kr 1 000

kr 7 134

kr 1 192

kr 14 600

kr 22 052

kr 762 377Sum

Nordby IL

Årungen Ro og Kajakklubb

Ås-NMBU Orientering

Ås Englegaard Rideklubb

Ås IL Fotball

Ås Squashklubb

Breivoll Sportsklubb Ishockey

Ås Turnforening

Norges miljø- og biovitenskaplige universitets Idrettslag

Ås Delta Handicapidrettslag

Årungen Ride og Kjøreklubb

Sunyata Aikido Dojo Ås

Aschehoug Hestesportklubb

Ås Bueskyttere

Ås IL

Ås Karate Klubb

Ås tennis- og badmintonklubb

Holstad IL

 
 
 

Sak 32/14: Brosjyre/flyveblad til kommunestyrevalget 2015 

Akershus idrettskrets har i samråd med idrettsrådene utarbeidet en 2 siders 

informasjonsbrosjyre (vedlagt innkallingen) som er tenkt brukt for å informere de politiske 

partiene om tilstanden til idretten og få dem til å ta viktige lokale saker inn i 

partiprogrammene for neste års kommune og fylkestingsvalg. Arbeidet med 

partiprogrammene starter i høst. Brosjyren er bygget opp med en fellesdel der det fokuseres 

på tilstanden på idrettsanlegg (mengde anlegg i forhold til folketall).  Det er så lagt opp til at 

hver kommunes idrettsråd kan sette opp sine fokusområder (inntil 270-280 ord). Opplegget 

for brosjyren ble drøftet i et felles møte med idrettsrådene i Follo i januar og ledermøte 

mellom idrettsrådene i Oslo og Akershus i Bærum 6. mars der leder for Ås IR deltok.  
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En slik informasjonsbrosjyre er i tråd med vårt arbeidsprogram for 2014 der det heter at vi 

skal "Arbeide aktivt inn mot partiene for å få viktige idrettspolitiske saker inn i 

partiprogrammene".    

Leder har med bakgrunn i arbeidsprogrammet utarbeidet følgende forslag til tekst: 

 

"Den store underdekningen av idrettshaller i Ås gjør at mange idretter ikke kan gis tilfredsstillende 

tilbud.  Ås har vesentlig færre spilleflater (tilsvarende en håndballbane) i forhold til 

innbyggerantallet enn de andre kommunene i Follo, og har en av de dårligste dekningene i 

Akershus.  I Ås er det ca 8800 innbyggere pr. spilleflate, mens tilsvarende tall for Sk i er 3700, 

Frogn 5200 og Vestby 4000. Ås videregående skole har med sine 1100 elever også et langt større 

behov for hallkapasitet enn det som i dag er tilgjengelig. Ås-hallen er også svært nedslitt med 

høye driftsutgifter. Leieinntekter fra fylkeskommunen (Ås vgs) for bruk av en ny stor idrettshall på 

dagtid kan finansiere denne fullt ut.  

 

Idrettshaller i tilknytning til skolene må også i fremtiden bygges som fleridrettshaller og ikke 

gymsaler, slik  at de kan benyttes av ulike idretter på kveldstid.  Ved å bygge en enkel 

fleridrettshall, gis det større tilskudd av tippemidler, og kommunens utgifter blir ikke større enn for 

en gymsal om dette gjøres smart.  Ås idrettsråd er glad for at kommunestyret i Ås våren 2014 

enstemmig besluttet å velge en slik  løsning for Solberg skole.  

 

Idretten i Ås og idrettskretsens anleggskonsulent som vi har tilgang til, vil bidra med betydelig 

gratis innsats for å realisere slike planer. 

 

Ditt parti kan bidra til god folkehelse og ved å gå aktivt inn for:  

1. Ny stor flerbrukshall i Ås sentrum i samarbeid med idretten i Ås og Akershus 

fylkeskommune. 

2. Ved utbygging av idrettshaller ved skolene velges fleridrettshall fremfor gymsal." 

 

Vedtak:  
Leder bearbeider teksten i tråd med diskusjonen på møtet, og sender dette til 

AIK for innarbeiding i brosjyren. Leder for svømmegruppen i Ås IL kontaktes. 

 

Sak 33/14: Orienteringer 

Siden forrige styremøte 21. mai, har flere saker blir avklart og vedtatt på e-post. I tillegg har 

det vært noe aktivitet for oppfølging av tidligere aksjonspunkter (jf sak 28/14 og 

handlingsprogram for Ås IR/arbeidsprogram 2014).  Også sak 31/2014 (LAM) ble behandlet 

og vedtatt på denne måten, men den er satt opp som egen sak for å ha en utdypende 

dokumentasjon i styrets protokoll. Styret er tidligere orientert/involvert i alle sakene som her 

listes opp. 

 

1. Fleridrettshall på Solberg skole. Kommunestyrevedtak 27.5.2014 om fleridrettshall 

på Solberg. Saken gjaldt om det skulle bygges gymsal eller fleridrettshall. Idrettsrådet 

hadde i nært samarbeid med Nordby IL og AIKs anleggskonsulent, gjort forberedelser 

til saken kom opp (jf bl.a. sak 26/14 i møte 21. mai). Kommunestyret var enstemmig, 

og argumentene nedfelt i notat fra leder av Nordby IL og fra anleggskonsulenten var 
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sterkt medvirkende til det. Leder av Ås IR og leder av Nordby IL stilte på møtet og 

hadde samtaler med politikere og rådmannen i pauser og etter møtet. 

2. Flerbrukshall i Ås sentrum. Innspill i e-post 9.6.2014 fra leder til kommunens 

administrative og politiske ledelse om planlegging av flerbrukshall i Ås sentrum. Med 

kopi til alle idrettslagene i Ås og styret i Ås IR. Fokus var her: 

o Prosessen med planlegging av ny flerbrukshall i sentrum.  Ås IR må delta. 

o Mulighetene for å dra nytte av AIKs egen anleggskonsulent, og hva han og Ås 

IR kan bidra med 

o Behovet for å tenke helhet. 

o Det unike finansieringsgrunnlaget vi har i Ås med sikre leieinntekter fra Ås vgs. 

3. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 vedtatt av kommunestyret 

18.6.2014. Orientering fra Olaug Talleraas i  Ås kommune i e-post 27.6.2014. 

4. Tildeling av halltider 2014-2015. Hallutvalget vedtok tildeling av halltider i juni, etter 

forutgående runde på e-post med styret i Ås IR. Varamedlem Anders Glende gikk inn 

i Hallutvalget da Oddbjørn Granlund måtte trekke seg. 

5. Leie av Ås-hallen. Veiledningssenteret Follo v/karrieretjenesten fikk 12.8.2014 

avslag fra kommunen på søknad om å leie Ås-hallen til utdanningsmesse tre dager 

17.-19. november.  Idrettsrådet ble rådspurt av kommunen, hele styret ble bedt om 

innspill ved e-post fra leder. Avslaget var i tråd med idrettsrådets anbefaling 

6. Endringer i styret i Ås IR: 

o Thor Ringstad går inn som fast medlem i styret etter Joakim Wettergreen som 

døde 18. juli etter lengre tids sykdom. 

o Jørn Jantzen går inn som fast medlem i styret etter Oddbjørn Granlund som 

har bedt om fritak av personlige grunner. 

 
Vedtak:  
Sakene tas til orientering. 
 

Sak 34/14 Aksjonsliste og kommende oppgaver (Restanser jf sak 28/14) 

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

pkt 1, og Å-sak 7/2014 

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

 Samarbeidsavtale med Ås kommune revideres. 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. Jf. også sak 33/14, pkt 2 over. 

 

 


