
 
 

Protokoll Ås Idrettsråd, styremøte 

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

Deltakere: Anders Glende (Ås IL), Jørn Jantzen (Ås tennisklubb), Birgit Johnson, 

(Ås IL) 

Forfall: Thor Ringstad (Nordby IL), Merethe Engh Ask (Nordby IL), Magne 

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

Møtested: Klubbhuset Ås IL 

 

Sak 18/2015 Godkjenning av protokoll 

Protokollen ble godkjent 

Sak 19/2015: Diverse administrativt (til orientering) 

 Det ble Søknad om økonomisk støtte til Ås IR 

Budsjett (Thor kontaktperson): 

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. (prokura tas på neste styremøte)  

 Tildeling av tippemidler til ordinære anlegg samt nærmiljøanlegg 

o Til rehabilitering av Åshallen ble 800 000 tildelt (ordinære anlegg) 

o Til Brønnerud skateboardanlegg ble 203 000 tildelt (nærmiljøanlegg) 

o Har ikke oversikt over antall søknader fra Ås, men Ås tennisklubb søkte både om 

midler til oppgradering av eksisterende anlegg og til nærmiljøanlegg uten å få noe 

som helst. 

o Kommunen bør kontakte idrettsrådet for prioritering. Jørn kontakter kommunen for 

å finne ut om de sendte en prioritert liste. 

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

I fjor: 15000 til idrettsskoler og 15000 tiltak for fysisk utviklingshemmede. Resterende fordelt på 

medlemstall i foreningen innenfor en gitt aldersgruppe 6-12 (1/3) og 13-19 (2/3). 760000 ble fordelt 

blant idrettslagene. 

Vedtak: Anders lager forslag til fordeling når midlene kommer. Fordelingen skal vedtas av styret i Ås 

IR (kan gjøres pr mailvedtak i sommerferien). 

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

Det er ikke gitt noen beskjed om når hallen skal stenges eller åpnes igjen. Anders følger opp. 



 
 

Sak 22 og 24/2015: Fleridrettshall ved Rustad skole og modulskolen – hva er 

status 

Plassering av midlertidig skole ble vedtatt i kommunestyre 29.4.2015 (K-19/15 - alternative løsninger 

for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging).  Planlegging er i gang, og det er ingen forsinkelser.  

Tidsrommet for plassering av modulskolen på grusbanen vil være fra ca juni 2017 til juni 2019. I følge 

Olaug Talleraas kan man regne med at hallen ved Rustad skole er ferdig ca 2019 (2018 for hallen ved 

Solberg skole). Roy Sypriansen er kontaktperson i kommunen. 

Det er planlagt et møte mandag 15.6 hvor kommunen sammen med idretten kan se på løsninger for 

ta vare på idrettens behov og muligheter.  John Høsteland fra Ås IL og Helle Huseby fra 

friidrettsgruppa er invitert til dette møtet og har sagt ja til å komme. Ved en forglemmelse ble det 

ikke sendt invitasjon til Ås Idrettsråd, men de er velkommen til å delta. Møtet finner sted mandag 

15.6 klokka 15.30-16.30 i rådhuset (møterom 2.etg.) Jørn og evt. Thor stiller fra idrettsrådet. 

For øvrig: 

 Er fleridrettshall formelt vedtatt? Det er sannsynligvis en flerbrukshall som er vedtatt, det vil 

si, ytre ramme er definert av størrelsen på en håndballbane og oppmerking for andre 

aktiviteter blir innenfor håndballbanens område. 

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

 Hvor langt har kommunen kommet med mulighetsstudiet? Thor følger opp mot Åsmund 

Bunkholt. 

 Jørn Frantzen, inspektør på Rustad skole, er enig i at idretten skal være med på å bestemme 

bruk av hallen 

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

tiltaksplan v/Jørn 

Jørn snakket med Olaug Talleraas 8. juni. Kommunen sender prioriteringsforslag før sommerferien og 

planen blir politisk behandlet i august. Det er ønskelig at idrettsrådet tar stilling til klubbenes ønsker 

og prosjekter og prioriterer disse innen de skal behandles politisk.  

Tennisklubben hadde to alternative plasseringer for sitt ønske om hall, ett inntil fotbalhallen og ett 

ved Åshallen. Området for alternativ to ved Åshallen, er fylkeskommunal eiendom og ikke kommunal 

eiendom. For dette alternativet bør derfor tennisklubben ta kontakt med eiendomsavdelingen og Ås 

vgs for å drøfte mulighetene for et samarbeid. Det skal være påbegynt en utredning av ny hall inntil 

Åshallen (kontaktperson Roy Sypriansen). På grunn av økonomien i kommunen, kan ikke 

tennisklubben regne med noe egenkapital fra kommunen. 

Det var kommet noen innspill til tiltak fra andre idrettslag: 

 Midler til oppgradering av GG-hallen 

 Midler til flerbrukshall på Rustad 

 Orienteringsgruppen ved Ås IL: Orienteringskart  

 Friidrettsgruppen ved Ås IL: Utstyrsgarasje og tilløp for spydkast 

 Ås tennisklubb: ønske om hall med to baner 

Vedtak: For alternativet ved siden av fotballhallen, bør idrettsrådet ta initiativ til et møte mellom 

tennisklubben og Ås IL fotball. Jørn tar ansvaret for dette. 



 
 

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

Se sak 22/2015 

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

Kommunen v/Olaug Talleraas har bedt om en vurdering. Saken er beskrevet i innkallingen. 

Jørn har vært i kontakt med skigruppen ved Cathrine Finne og Svend Kvarme 7. juni. Bakken ble for 

noen år siden reparert og er i bedre stand enn anlegget på Kroer. Skigruppen ønsker ikke at den 

rives.  Selv om det ikke har vært noe aktivitet på grunn av lite snø en rekke vintre på rad, har man 

umiddelbart en hoppskole med 15-20 deltakere gitt en snørik vinter. Når forholdene har gjort det 

mulig å bruke hoppbakken, har det vært vanskelig å vedlikeholde unnarennet fordi det blir brukt til 

aking og det har vært nødvendig å legge på snø for jevne ut dumpene. Skigruppa skal derfor 

undersøke mulighetene for å få flyttet anlegget og laget et bredt skitilbud ved området rundt den 

nye varmestua og lysløypa sør for NOFIMA. I denne planen ønsker gruppa også et anlegg for 

produksjon av kunstsnø. Hoppmiljøet i Ski har man klart å holde aktivt takket være kunstsnø fra 

ishallen.  

Vedtak: Idrettsrådet støtter skigruppens ønske om å beholde bakken og ber kommunen sikre 

området i stedet for å rive anlegget. Skigruppa og kommunen bør bli enige om skigruppas 

vedlikeholdsansvar og skigruppa bør undersøke mulighetene for å få flyttet anlegget til området ved 

varmestua. 

Sak 26/2015: Hallutvalget 

I fordelingsmøtet ble retningslinjene for utvalgets arbeid avklart: kommunens representant skal kun 

ha en sekretærfunksjon og idrettsrådets representanter skal beslutte tildelingen av halltimer.  

Brukere av hallen må være idrettslag registrert i Idrettsforbundet. Dette førte til at 

innebandygruppen ikke fikk tildelt halltid. For øvrig gikk tildelingen greit, med få endringer. 

Utvidete åpningstider i feriene: kommunen holder foreløpig fast ved ordningen og begrunner det 

med behovet for vedlikeholdsarbeid. For eksempel, vil det noen ganger være rigget stillaser som da 

blir en risikofaktor. De er likevel villige til å diskutere muligheten for at hallene kan være noe mer 

åpne uten at det kan være snakk om faste åpningstider. 

Sak 27/2015: Idrettspolitisk konferanse/seminar  

Det var litt for få med på møtet til av kunne ta noen endelige beslutninger. Styret møtes igjen før 

sommerferien og arbeider videre med å konkretisere ideene. Det ble laget et kort notat med de 

punktene vi må gjennom på neste møte med hensyn til tid/sted, innhold, mål og målgruppe. 

Sak 28/2015: Eventuelt 

 Dato for neste møte: torsdag 25. juni der agenda er idrettskonferansen. 

 Jørn sender Doodle-poll 


