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Årsmelding 2015 for Ås Idrettsråd  
Styret og andre verv:   
Styret i Ås Idrettsråd valgt på årsmøtet 24. mars 2015:  
Thor Ringstad  Nordby IL       Leder      1 år  
Jørn Jantzen   Ås Tennisklubb    Nestleder     1 år  
Anders Glende  Ås IL       Styremedlem   2 år  
Birgit Johnson Ås IL Styremedlem 2 år 
Merethe Ask  Nordby IL     Styremedlem   2 år  
Cathrine Gloslie/Lars 
Rosenfeld 

Ås Karateklubb      Varamedlem   2 år  

Magne Maurset Ås Il    Varamedlem   2 år  
  
Valgkomité:  
 
John Høsteland Ås IL 
 
Styre gis fullmakt til å komplimentere valgkomiteen med et medlem 
( Jørn Jantzen har komplettert valgkomiteen) 
 
Revisorer: 
Dag Guttormsen Ås IL 
Tore Skovdahl Ås IL 
 
  
Styreoppnevnte verv:  
Kommunens hallutvalg: Anders Glede og Merethe Ask  

Styrets virksomhet i 2015:  
Styrets virksomhet fremgår av møteinnkallinger og protokoller fra styrets møter som er sendt 
idrettslagene og som også er lagt ut på internett:  www.aasidrettsraad.no .  
 
Det har i perioden vært avhold 5 styremøter, samt mye dialog pr. E-post mellom møtene.  
 
Idrettsrådet arrangerte 27/10-2015 en Idrettskonferanse i kommunen hvor alle politiske 
partier og medlemslagene i Ås IR ble invitert. Fremmøte var et vår mening bra, selv om vi 
alltid kunne ønsket oss flere. Det at vi la denne konferansen til etter valget, men før budsjett 
forhandlingene tror vi bidro til et godt oppmøte. Lagene fikk anledning til å presenter seg om 
hva de fikk til, og kunne fått til med bedre rammebetingelser. De politiske partiene fikk også 
anledning til å presentere sine tanker for idrettslagene i kommunen. Med noen unntak var de 
fleste god forberedt og arrangementet gikk etter planen.  
Det ble opprettet flere kontaktpunkt fra idretten inn mot det politiske miljøet og det har senere 
vist seg å være veldig bra. Kommunikasjonen mot kommunen på områder som Modulskolen 
på Ås stadion, åpningstider i hallene og idrettsanlegg generelt har fungert bedre og det er 
også avtalt 2 faste årlige møter mellom kommunen og Idrettsrådet i fremtiden. 
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Vi har i idrettsrådet forberedt og lagt til rette for at det skal utarbeides en idrettspolitisk plan 
for Ås kommune. Det er avtalt med idrettskretsen at vi skal få støtte og hjelp til dette og 
arbeidet starter rett etter årsmøtet. 
Fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM):  
Ås idrettsråd har ansvaret for fordeling av lokale aktivitetsmidler til idrettslag i kommunen.  
For 2014 utgjorde dette vel kr 760 000. Fordelingen gjøres med utgangspunkt i 
idrettsregistreringen, og følgende prinsipper ble lagt til grunn:  
  

1. Direkte tilskudd til idrettsskoler: kr 15.000 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 762 377 fordeles da slik:  

Idrettslag/klubb 
Sum 

tilskudd 
Nordby IL kr 249 521 
Norges miljø- og biovitenskaplige universitets Idrettslag kr 8 686 
Ås Bueskyttere kr 47 153 
Ås IL kr 312 639 
Ås Karate Klubb kr 39 113 
Ås tennisklubb kr 47 872 
Ås Turnforening kr 44 692 
Holstad IL kr 90 853 
Ås Delta Handicapidrettslag kr 21 756 
Årungen Ro og Kajakklubb kr 9 180 
Ås-NMBU Orientering kr 21 835 
Ås IL Fotball kr 169 570 
Ås Squashklubb kr 23 003 
Ås Englegaard Rideklubb kr 0 
Årungen Ride og Kjøreklubb kr 0 
Sunyata Aikido Dojo Ås kr 0 
Aschehoug Hestesportklubb kr 11 603 
Sum kr 1 097 476 
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Oppgavene i Ås Idrettsråd fra årsmøte 2015 og frem til årsmøte 2016:  

• Tidligere nevnte Idrettskonferanse har vært en av de større oppgavene dette året. 

• Ås IR har vært representert v/ Leder i Planleggingen av Solberg skole – Brukermøter 
med prosjektet. 

- Oppgaven var å påse at flerbrukshallen ble tilrettelagt for idrettsaktiviteter. 

▪ Fikk påvirket arkitektene til en annen løsning for garderober, 
vindusløsninger, inngang og parkering. 

▪ I forbindelse med tippemiddelsøknaden beskrevet idrettens utnyttelse 
av hallen.  

• Ås IR har vært representert v/ Leder i Planleggingen av Rustad skole – Brukermøter 
med prosjektet. 

- Oppgaven var å påse at flerbrukshallen ble tilrettelagt for idrettsaktiviteter. 

▪ Fikk påvirket arkitektene til en annen løsning for garderober, 
vindusløsninger, inngang og sammen med FAU sett på hele 
trafikkavviklingen.   

• Ås IR har sammen med Ås Il, Ås Il friidrett deltatt i møter med kommunen ang. 
planleggingen av Modulskolen på Ås Stadion (Ikke avsluttet). 

• Ås IR har etter innspill fra bl. annet Nordby IL Håndball og Ås Il svømmegruppe sendt 
en forespørsel til kommunen ang. åpningstider i ferier for idrettsanleggene. Dette ble 
behandlet i kommunen i midten av mars på ledermøte i Teknisk etat, men det 
foreligger i skrivende stund ikke noe svar på henvendelsen. 

• Ås IR har innledet samtaler med rektor på Ås Videregående skole og rektor har sendt 
en anmodning til Fylkeskommunen om at de tar kontakt med Ås IR før de starter 
forhandlinger med kommunen ang. utbygging av Åshallen. Uansett idrettslinje eller 
ikke så vil IKKE Åshallen tilfredsstille skolens krav i fremtiden pga. økt elevantall. 

- Dette åpner for mulighetene til å få finansiert en ny idrettshall i Ås sentrum. 

• Vi har i idrettsrådet forberedt og lagt til rette for at det skal utarbeides en idrettspolitisk 
plan for Ås kommune. Det er avtalt med idrettskretsen at vi skal få støtte og hjelp til 
dette og arbeidet starter rett etter årsmøte. 

• Hallutvalget (samarbeid kommunen og Ås IR) vedtok i juni 2015 tildeling av 
treningstid i kommunale idrettshaller (Åshallen, Nordbyhallen, svømmehallene i Norby 
og på Ås ungdomsskole).  

• Samarbeidsavtalen med Ås kommune har vært gjennomgått med Ordfører og 
kommunene skal komme tilbake med noen forslag til endringer. -Purres opp! 
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Oppsummering  
Styrets vurdering av aktiviteten: Vi er på riktig vei!  
 
Vi har i 2015/16 opplevd at kommunikasjonen med kommunen har bedret seg og at det i 
større grad er fokus på å høre idrettens menig før saker legges frem for politisk behandling. 
Vi har opplev en bedre kommunikasjon ang. modulskolen og nå sist i forbindelse 
ombyggingene i Nordbyhallen. Det oppleves fortsatt at deler av forvaltningen ennå ikke er 
vant til å ta Idretten med på høring, men at ledelsen i kommunen i stadig større grad gjør det. 
Vi tror at resten av forvaltningen også vil venne seg til det og at dialogen i fremtiden vil bli 
bedre! 
 
Men det gjenstår fortsatt en god del på at alle deler av kommunen kjenner til og benytter 
idrettsrådet som det bindeleddet det bør være mellom kommunen og idretten, og ikke minst 
som en idrettsfaglig kompetanse i saker som legges frem for politisk behandling.  
  
Vi opplever fortsatt at mange av idrettslagene i liten grad benytter seg av idrettsrådet som 
kontaktledd mot kommunen og som støttespiller.  Men også her har det vært en positiv 
endring fra foregående år.  
  
  
Ås, mars 2016  
Styret i Ås Idrettsråd  
  
  
  
    
  
  


