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Møteinnkalling Ås Idrettsråd, styremøte 
Møtedato og tid: 28. januar 2015 kl. 19:30.   

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

Jantzen (Ås Tennisklubb), Thor Ringstad (Nordby IL), Magne Maurset 

(Ås IL).  

Møtested: Klubbhuset Ås IL v/Ås stadion 

 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/15: Protokoll fra møte 25. august 
Protokollen ble sendt styret på e-post 29.8, og lagt ut på idrettsrådets hjemmeside. 
 

Forslag til vedtak:  
Protokollen godkjennes. 

 
Sak 2/15: Ås fotballhall.  Endring av status. Avtale om bruk og kriterier for tildeling 
av halltid. 
   
Ås Fotballhall er bygget og driftet av Ås Fotball, men finansiert av Ås kommune ved 
låneopptak (9,2 MNOK), spillemidler (2 MNOK) og Ås Fotball (1,5 MNOK).  Planen har vært 
at Ås fotball skal betale årlig kr 390 000 i finanskostnader til Ås kommune frem til gjelden er 
betalt (7 år?).  Ås Fotball har satt av disse pengene fra 2012, men innbetaling er utsatt i 
påvente av å finne en ordning som gjør det mulig å unngå at kommunen må tilbakebetale 
mottatt momskompensasjon (220 000 kr pr år i inntil 7 år).  Det har pågått en prosess, der 
også Ås idrettsråd og Ås IL har deltatt, for å finne en ordning på dette.  En løsning som var 
vurdert, var at Ås Kommune eier hallen, og at Ås Fotball får bruke den vederlagsfritt mot at 
Ås Fotball satte av 390 000 kr pr år i en periode fra 2012 som gikk inn i et fond som kunne 
disponeres til idrettsformål i kommunen. Men dette viste seg ikke mulig å gjennomføre uten 
at kommunen likevel måtte betale tilbake mottatt momskompensasjon, fordi koblingen 
mellom fond og leie var for åpenbar. Man har da stått igjen med to alternativer:  Enten at Ås 
IL betaler kommunene som forutsatt og at kommunen betaler tilbake momskompensasjon. 
Eller at kommunen overtar hallen og låner den vederlagsfritt ut til lag, foreninger, skoler og til 
kommunens egen virksomhet, og at Ås Fotball ikke betaler tilbake finansieringskostnadene.  
Kommunestyret har vedtatt det siste. Dette innebærer en veldig god avtale for Ås Fotball 
fordi de har "fått" en treningshall nesten vederlagsfritt.  Det er da ikke urimelig at også andre 
enn Ås Fotball får tilgang til hallen. Eventuelt at Ås Fotball disponerer hallen men at de setter 
av midler til et fond som kan disponeres til andre idrettsformål.  
 
Kommunestyret gjorde i møte 22.10.2014 slikt vedtak: 

 
"Ordfører får fullmakt til å inngå bruksavtale for Ås fotballhall for perioden 2011-2020.  
Følgende legges til grunn:  
1. Hallen disponeres av kommunens skoler og barnehager, lag og foreninger 
vederlagsfritt. Rengjøring bekostes av brukerne.  

2. Åpnings- og brukstider administreres av fotballgruppa i Ås idrettslag.  
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3. Fordeling av brukstid avgjøres inntil videre av ordfører etter at Ås idrettsråd har uttalt 
seg.  

4. Ordfører kan delegere tidsfordelingen.  
 
Dette innebærer at Ås kommune står som eier av hallen, og at Ås Fotball slipper å betale 
leie, inkludert allerede avsatte midler. Det ble 22.11.2014 avholdt møte mellom kommunen 
v/ordfører og økonomisjef, Ås Fotball, Ås IR (Thor og Magne) og Ås IL  for å drøfte utkast til 
avtale om bruk av fotballhallen. Følgende avtaleutkast forelå som underlag til møtet: 

 

AVTALE OM BRUK AV ÅS FOTBALLHALL 

Ås kommune er eier av Gnr 61, Bnr 73, Ås fotballhall i Ås kommune. 

I tråd med kommunestyrets vedtak, K 74/14 av 22.10.2014 er det inngått avtale mellom Ås 

kommune, Ås idrettsråd og Ås Il fotball om bruk av Ås fotballhall. 

1) Hallen disponeres av kommunens skoler og barnehager, lag og foreninger vederlagsfritt.  

2) Rengjøring og andre brukskostnader betales av brukerne til selvkost. 

3) Åpnings- og brukstid administreres av fotballgruppa i Ås Il. 

4) Uaktsom bruk av hallen vil medføre stenging av hallen.  

5) Fordeling av brukstid avgjøres av Ordfører, men er for tiden delegert til ÅS Il fotball. 

6) Fordeling av brukstid skal hvert år fremlegges Ås idrettsråd for uttalelse og godkjenning. 

7) Hallen kan maksimalt leies ut til andre til markedspris inntil 5 % av tiden. Dette fordi 

reglene om momskompensasjon ikke tillater utleie utover ubetydelig leie, som er definert 

til inntil 5 %.   

8) Denne avtale er utferdiget i 3 eksemplarer, en til hver av partene.  

9) Avtalen kan sies opp med ett års varsel fra alle parter.  

Ås kommune   Ås idrettsråd    Ås Il fotball 

Johan Alnes    Magne Maurset   Dag Kjønniksen 

Ordfører 

Konklusjonene fra møtet, og etterfølgende møte mellom Ås IR (Thor og Magne), Ås Fotball 
og Ås IL, var at Ås Fotball lager utkast til revisjon av denne avtalen, samt at de setter opp 
forslag til kriterier for tildeling av halltid. 
 
Leder i Ås IR har purret Ås Fotball, men de har fortsatt ikke lagt frem forslag i tråd med 
konklusjonen i møtet 22.11.2014 
 
 

Forslag til vedtak:  
? 
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Sak 3/15: Skolekapasitet 2014-2030. Forslag til modulskole på grusbanene ved Ås 

stadion. 

Som "hastesak" ble det til Formannskapsmøtet 3.12.2014 lagt frem et forslag til å etablere en 

midlertidig (ca 8 år) modulskole på grusbanen ved Ås stadion til bruk for elevene ved Åsgård 

skole og deretter for alle elevene ved Rustad skole, i forbindelse med utbyggingene av disse 

skolene.  Ås IR og Ås IL ble varslet om saken kun få dager før møtet, og fikk sakspapirene 2 

dager før møtet.  Ås IL og Ås IR ettersendte uttalelser til Formannskapet.  Resultatet ble at 

Formannskapet vedtok å etablere midlertidige moduler for en kort periode på Åsgård skole 

for å dekke denne skolens behov, da det hastet mest.  Det ble ikke vedtatt noen løsning for 

Rustad.  Saken ble her sendt tilbake til administrasjonen for videre utredning. 

FM saken var svært dårlig forberedt, og det manglet både alternativsvurderinger, vurdering 

av konsekvenser og avklaring med/uttalelser fra berørte interesser.  I etterkant av 

formannskapets møte, har Ås IR og Ås IL vært i møte med Ås kommune 19.12.2014.  Her 

ble ulike alternative tilnærminger drøftet.  Kommunene vil følge opp med nærmere 

utredninger og idretten vil bli trukket med i planarbeidet med sikte på ny politisk behandling 

våren 2015. 

Dette er først og fremst en sak som berører Ås IL. Ås IR er en støttespiller for Ås IL og en 

koordinator og katalysator mellom idretten og kommunen. 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp av leder i samarbeid med Ås IL. 

 

Sak 4/15: Solberg skole.  Fleridrettshall.  Status planarbeidet. 

 
Etter møte med Astrid Reikvam i Arkitektformidling AS 25.8.2014 (styremøte sak 30/14) 
utarbeidet Ås Idrettsråd et notat med idrettens innspill til hva som burde vektlegges i 
pågående arkitektkonkurranse for Solberg skole med fleridrettshall (vedlegg). Vinnerutkastet 
("Tripp Trapp" ved L2 Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter) ble kåret 2.11.2014.  
Ås Idrettsråd, representert ved Thor Ringstad, deltar i videreutviklingen av vinnerutkastet. 
Det er planlagt 3 brukermøter frem til februar 2015.  Det første ble avholdt 10.12.2014.  

 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp av Thor Ringstad. 

 

Sak 5/15: Representasjon i viktige møter/samlinger våren 2015.01.24 

Viser til e-post fra idrettskretsen 16.1.2015 der følgende møter listes opp: 

 24. - 25. Januar: Nasjonal samling for idrettsråd i Drammen. Dette er en samling som 

idrettsrådene har tatt initiativ til selv, blant andre Asker idrettsråd. Påmeldingen er 

avsluttet. Ingen fra styret i Ås IR hadde anledning til å delta. 

 21. mars: Ledermøte for idrettsråd i Akershus. Poengterer at det kan komme flere 

enn ”Lederen” på dette møtet. Vi skal blant annet lære oss debatteknikk, og 

forberede oss før møte med kommunepolitikerne den 16. april. Vi har fått med oss 

retorikeren Hans Ivar Kristiansen. Program er under utarbeidelse.   

 16. april: Samling for kommunepolitikere og idrettsråd i Akershus. Her må vi få hjelp 

til å finne idrettspolitikske talsmenn. 
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Målet med samlingen er at vi kan skape en politisk debatt om idrettens posisjon til 

kommunevalget.  Møtet vil være mellom 17.00 - 22.00. Invitasjon vil komme i 

førstkommende uke (26/1-). Plass: Akershus fylkeskommune, fylkestingssalen. Vi 

forventer to ting fra idrettsrådene: 

Møte opp med minimum én person (den/de som deltar må/bør også delta den 21. 

mars), 2. Finne idrettspolitiske talsmenn/personer fra de viktigste partiene i 

kommunen.  

 18. - 19. april: Nasjonal samling for idrettsråd i Stjørdal/Hell. Program er ikke kjent. 

 

I tillegg er det innkalt til ekstraordinært kretsting 23.2.2014  der eneste tema er valg av to nye 

styremdlemmer. 

 

Vi må drøfte/avklare deltakelse på møtene, samt idéer til poltikere vi bør kontakt for å få 

deltakelse på møtet 16. april. 

 

Forslag til vedtak:  
  ? 

 

Sak 6/15: Planlegging av årsmøte 2015.  

Drøfte forberedelse og gjennomføring av årsmøtet. 

 Tidspunkt må fastsettes. Innen utgangen av mars. 

 Innkalling sendes, også til idrettskretsen 

 Årsrapport må lages. 

 Regnskap. 

 Handlingsprogram 2015-16 må utarbeides. 

 Valgkomitéen må varsles.  

Jarl, Anders og Magne er på valg. 

Thor og Jørn er valgt for ytterlige ett år.  

Styret består av 5 faste + 2 varerepresentanter.  Dvs at det skal velges 5 

representanter, hvorav minst to kvinner. 

Her må det tas hensyn til Idrettsrådets lover (§5) og kretsens gjentatte påpekinger.  

Senest ved e-post fra september 2014, som også er sendt valgkomiteen. I loven 

heter det:  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen 

i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn 

der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. I forskrift til loven heter det at 

eventuell dispensasjon skal være innhentet før årsmøtet dersom valgkomitéen finner 

at det ikke er mulig å innfri lovens krav. 

 

Forslag til vedtak:  
- Leder innkaller til årsmøte og utarbeider forslag til årsrapport og 

handlingsprogram som legges frem for styret senest 3 uker før årsmøtet 
- Anders legger frem forslag til regnskap senest 3 uker før årsmøtet. 
- Thor følger opp valgkomitéens arbeid sammen med John Høsteland. 
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Sak 7/15: Orienteringer 

Siden forrige styremøte 25. august, har flere saker blitt 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).  Styret er tidligere orientert/involvert i alle 

sakene som her listes opp. 

 

1. Brosjyre til kommunevalget 2015.  

Jf sak 32/14.  Brosjyre/flyveblad ble sendt alle partiene ved e-post av 

26.10.2014.(vedlagt) 

 

2. Breivoll sportsklubb Ishockey er utmeldt av NIF. Ås IR ble orientert om dette ved 

brev fra Akershus Idrettskrets av 24.11.2014. 

  

3. Spillemiddelsøknader for 2015, Kommunens prioriteringer. 

Ås kommune oversendte 15.1.2015 prioritering av søknader om spillemidler for 2015 

til Akershus fylkeskommune.  Følgende anlegg er tatt med: 

Ordinære anlegg: 

- Ås idrettshall, rehabilitering 

- Ås tennisanlegg, rehabilitering 

Nærmiljøanlegg: 

- Ås rådhuspark, petanquebane 

- Brønnerud skole, skateboardanlegg 

- Ås tennisanlegg, minitennisbane 

- Fålesloråsen ballbinge 

 

4. Møte med Ås Tennis- og badmintonklubb  

Leder deltok i styremøte i ÅTBK 17.9.2014. Tema var planene for utvidelse og 

fornyelse av tennisanleggene, samt mulighetene for bygging av tennishall. 

 
Forslag til vedtak:  
Sakene tas til orientering. 
 

Sak 8/14 Aksjonsliste og kommende oppgaver (Restanser jf sak 28/14 og 34/14) 

 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, 

33/14 pkt. 2 og Å-sak 7/2014) 

 

 


