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Protokoll Ås Idrettsråd, styremøte 
Møtedato tid og sted: 28. januar 2015 kl. 19:30-22:00, Klubbhuset Ås IL   

Deltakere: Anders Glende (Ås IL), Jørn Jantzen (Ås TBK), Thor Ringstad (Nordby 

IL), Magne Maurset (Ås IL).  

Forfall: Jarl Guld (Aschehoug hestesportklubb) 

Sendes til: Styret i Ås Idrettsråd, Idrettslag tilknyttet Ås IR 

 
Saksfremlegg fremgår av innkallingen 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/15: Protokoll fra møte 25. august 2014 

 
Vedtak:  
Protokollen godkjennes. 

 
Sak 2/15: Ås fotballhall.  Endring av status. Avtale om bruk og kriterier for tildeling 
av halltid. 
   
Magne orienterte om politisk behandling og møter mellom Ås kommune, Ås IL Fotball, Ås IL 
og Ås IR. Jf også utfyllende informasjon i møteinnkallingen. Ås IL Fotball har ennå ikke lagt 
frem forslag til kriterier for tildeling av halltid samt revidert forslag til avtale slik som avtalt. 
(Forslag til kriterier for tildeling av halltid mottatt i ettertid og sendt styret 8.2 for kommentar) 
 

Vedtak:  
Leder følger opp saken overfor Ås IL Fotball og kommunen.  Det bør vurderes 
om tildeling av halltid kan samordnes med eller inngå i hallutvalgets arbeid, 
men etter egne kriterier fastsatt i samråd mellom Ås kommune, Ås IL Fotball 
og Ås IR. 
 

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

stadion. 

 

Magne orienterte om den poltiske behandlingen, møte mellom Ås IL, Ås IR og Ås kommune 

før jul, samt sannsynlig videre fremdrift.  Jf saksfremlegget 

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

 

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

 
Thor orienterte om brukermøtene han har deltatt på for detaljutforming av nye Solberg skole 
med fleridrettshall. Dette har vært en veldig nyttig og interessant prosess der idretten i stor 
grad har fått være med å påvirke løsningsvalgene slik at hallen og uteområdene skal fungere 
best mulig for idretten.  Dette er en arbeids-/medvirkningsmodell som også bør benyttes for 
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kommende prosjekter (bl.a. Rustad skole med fleridrettshall). Skolen er planlagt å stå ferdig 
til skolestart 2017. 

 
Vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp av Thor. 

 

Sak 5/15: Representasjon i viktige møter/samlinger våren 2015. 

Jf oversikt gitt i møteinnkallingen 

 

Vedtak:  

  24. - 25. Januar: Nasjonal samling for idrettsråd. Ingen fra styret i Ås IR deltok. 

 23.februar:  Ekstraordninært kretsting (valg): Ingen fra styret deltar. 

 21. mars: Ledermøte for idrettsråd i Akershus: Anders og Magne deltar.   

 16. april: Samling for kommunepolitikere og idrettsråd i Akershus.  

Akershus fylkeskommune, fylkestingssalen:  Deltakelse ikke avklart. Avklares av nytt 

styre etter årsmøtet i mars. Styret mer stemt for et lokalt idrettspolitisk møte. Jf sak 6. 

 18. - 19. april: Nasjonal samling for idrettsråd i Stjørdal/Hell: Vurderes av nytt styre. 

 

Sak 6/15: Planlegging av årsmøte 2015.  

 

Vedtak:  
- Årsmøtet avholdes 24. mars 2015 
- Leder innkaller til årsmøtet i tråd med Idrettsrådets lover. Innkalling 

sendes også idrettskretsen. 
- Leder utarbeider forslag til årsrapport og handlingsprogram som legges 

frem for styret senest 3 uker før årsmøtet. Handlingsprogrammet bør 
legge opp til et lokalt idrettspolitisk møte til våren.  

- Thor utarbeider et forslag til preliminær agenda for et idrettspolitisk møte 
med sikte på fremleggelse til debatt på årsmøtet.  

- Anders legger frem forslag til regnskap senest 3 uker før årsmøtet. 
- Leder innhenter firmaattest fra Brønnøysund og sender til Anders. 

Overføring av disposisjon for bankkonto fra forrige styre er fortsatt ikke i 
orden. 

- Thor følger opp valgkomitéens arbeid sammen med John Høsteland. Det 
vises spesielt til idrettsrådets lover med hensyn på kjønnsfordeling (§ 5). 
Bl.a. krav om minst to av hvert kjønn når det velges mer enn 3 personer. 
Jarl, Anders og Magne er på valg. 

 

Sak 7/15: Orienteringer 

 

1. Brosjyre til kommunevalget 2015.  

Jf sak 32/14.  Brosjyre/flyveblad ble sendt alle partiene ved e-post av 26.10.2014. 

2. Breivoll sportsklubb Ishockey er utmeldt av NIF.  

3. Spillemiddelsøknader for 2015, Kommunens prioriteringer. 

Ås kommune oversendte 15.1.2015 prioritering av søknader om spillemidler for 2015 

til Akershus fylkeskommune.  For detaljer se møteinnkallingen. 

4. Møte med Ås Tennis- og badmintonklubb  

Leder deltok i styremøte i ÅTBK 17.9.2014. Tema var planene for utvidelse og 
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fornyelse av tennisanleggene, samt mulighetene for bygging av tennishall. (Jf også 

sak 9-1/14) 

 
Vedtak:  
- Sakene tas til orientering. 
- Leder sjekker ut hallutvalgets mandat og kriterier for tildeling av halltid. 
- Leder avklarer idrettsrådets rolle når det gjelder prioritering av søknader 

om spillemidler, og følger opp overfor kommunen 
 

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) 

 

Vedtak: 

- Viktige restanser følges opp i handlingsprogrammet for 2015-16. 

- Fokus settes på oppstart av prosessen med planlegging av ny idrettshall i 

Ås sentrum sammen med kommunen og Ås vgs, samt oppfølging av 

planer om fleridrettshall ved Rustad (etter mønster fra Solberg).   

 

Sak 9/14: Eventuelt.   

9/14-1:  Orientering fra Ås Tennis- og badmintonklubb 

Ås TBK orienterte innledningsvis i møtet om sine planer for rehabilitering og videreutvikling 

av sine anlegg ved Ås stadion. Er prioritert for tippemidler i år når det gjelder rehabilitering 

(ordinære anlegg) samt minitennisbaner (nærmiljøanlegg). De la frem skisser for mulig 

fremtidig tennishall og mulig lokalisering av dette.  Et alternativ kan være i forlengelse av 

fotballhallen. 

 

  Vedtak: 

- Saken tas til orientering.  Det anbefales at Ås TBK drøfter sine planer med 

Ås IL fotball og Ås IL.  

 

9/14-2:  Innmeldt avvik på skillevegg i Åshallen. 

Anders orienterte om at det er meldt inn fra Håndballgruppa i Ås IL til kommunen at 

nymontert skillevegg er en HMS risiko.  Både for kollisjon for spillere på banen, og for fall fra 

stor høyde (for barn på tribune), samt eventuell brannevakuering. Følges opp av håndballen. 

 

  Vedtak: 

- Saken tas til orientering.  Følges opp av håndballen/Ås IL i samråd med 

kommunen. 


