
 
 

Innkalling Ås Idrettsråd, styremøte 

Møtedato og tid: 9. juni 2015 kl. 19:00.   

Innkalles: Thor Ringstad (Nordby IL), Anders Glende (Ås IL), Merethe Engh Ask 

(Nordby IL), Jørn Jantzen (Ås tennisklubb), Birgit Johnson, (Ås IL), 

Magne Maurset (Ås IL), Cathrine Glosli (Ås karateklubb) 

Møtested: Klubbhuset Ås IL 

 

Agenda 

Sak 18/2015 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Forslag til vedtak: godkjennes 

Sak 19/2015: Diverse administrativt (til orientering) 

 Det ble Søknad om økonomisk støtte til Ås IR 

Budsjett: 

Leie av Ås kino kr 5 000 
Bevertning kr 2 500 
Foredragsholder kr 20 000 
Andre kostnader kr 2 500 
Total kr 30 000 

 Oppdatering Brønnøysundregisteret (samordnet registermelding). Styret er nå oppdatert i 

Brønnøysundregisteret  

 Tildeling av spillemidler 

Sak 20/2015: Tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) v/Anders 

Forslag til vedtak: Anders lager forslag til fordeling når midlene kommer. Fordelingen skal vedtas av 

styret i Ås IR. Bør ha med seg en til fra styret – forslag: Merethe.) 

Sak 21/2015: Rehabilitering av Åshallen – status og framdriftsplan v/Anders 

Sak 22/2015: Fleridrettshall ved Rustad skole – hva er status v/Birgit 

 Er fleridrettshall formelt vedtatt? 

 Hvor langt har de kommet i prosessen?  I følge FAU er man nå i en innledende anbudsrunde. 

 Hvor langt har kommunen kommet med mulighetsstudiet? 



 
 

Sak 23/2015: Status for kommunens behandling av innspill til kommunal 

tiltaksplan v/Jørn 

Sak 24/2015: Modulskole ved grusbanen – status og framdrift v/ Birgit 

Sak 25/2015: Innspill til rivningsplaner for hoppbakken ved Brønnerud skole 

v/Jørn 

Kommunen v/Olaug Talleraas ber om innspill. 

Saken er som følger 

"Hoppbakken på Brønnerud skole er klassifisert som et idrettsanlegg. Den er i dag ikke i bruk, og har 

ikke vært det på mange år. Brønnerud skole er bekymret for sikkerheten rundt hoppbakken og har 

luftet muligheten for å rive den. Før man kan gå videre med en prosess rundt selve rivningen (hva 

som evt. kreves av godkjenninger og om det er noen «heftelser» med tanke på tildelte spillemidler 

for mindre enn 40 år siden og lignende), mener jeg at idrettsrådet bør uttale seg om en eventuell 

rivning, ut fra et idrettslig ståsted. Dersom bakken ikke rives, må kommunen vurdere muligheter for å 

stenge av et område rundt hoppbakken for å hindre at elever bruker den som klatrestativ. Dette vil 

gå utover noe av uteområdet for elevene ved skolen" 

Forslag til vedtak:  

Sak 26/2015: Hallutvalget v/Anders og Merethe 

o Hallutvalgets mandat noen avklaring? 

o Annet 

Sak 27/2015: Idrettspolitisk konferanse/seminar  

o Arbeidsfordeling og planlegging 

Sak 28/2015: Eventuelt 

 Dato for neste møte 

 ? 

 


