
 

VESTBY IDRETTSRÅD C/O ARILD KRISTENSEN, ELSBERGVEIEN 10, 1540 VESTBY 
MAIL:ARILDKRISTENSEN@YAHOO.NO 

REFERAT Styremøte i Vestby Idrettsråd 8.styremøte 15/16 
Tid:  Sted: Vestby Arena-stort møterom 
Innkalt av: Arild Kristensen  
Ordstyrer: Leder VIR Referent: Sekretær VIR 
Tilstede: Arild Kristensen, Erling Thorsen, Bente Fiskvik, Hanne Skogli, Ida 

Marthinsen, Ronny Fostervold 
Forfall: Marianne Haugland, Eirik Skovdahl, Gunnar Koren, Rune Engeseth 
   

Saksnr.:  Ansvar: 
1 Godkjenning av innkalling - Godkjent  

2 Godkjenning av saksliste - Godkjent  

3 Godkjenning av referat fra møte 3-16 - Godkjent  

4 Gjennomgang av referat fra møte med RO-kultur 4 april 2016 - Godkjent  

5 Fordeling av kulturmidler 2016: 
Svar på spørsmål fra Ro-kultur: 

- Klubbene er i en fase med å gå over til elektronisk innmelding og 
påmelding.  Medlemstallene vil da bli mer korrekte etter hvert.  

- Follo vannsportforening, er ikke en registrert forening i Vestby, 
idrettsrådet mener de ikke skal ha noe.  

- 2 nye klubber får etableringstilskudd;  
o Vestby Kampsportklubb 
o Vestby Sykkelklubb.   

- Det er blitt bevilget kr. 72.000,- mer av politikere, Sum totalt er 
kr. 650.000,-  

- Aktivitetstilskudd er på kr. 76.000,-Barneaktiviteten i Son, fått 
mindre.  

- Soon slalomklubb og Soon Innebandy har fått støtte til 
trenerutdanning.  

- 7 søknader til kulturstipend er innkommet til kommunen.  

 

6 Fordeling av treningstider 2016/2017 
- Mottatte 33 søknader, 11 er idrett 
- Søknad mangler fra følgende klubber:  

o Barneaktiviteten i Son,  
o Soon Innebandy,  
o Soon Triathlon,  
o Soon Fridykkerklubb.  

- Disse får en utvidet frist til torsdag 05.05.16.  
- Fordeling av treningstidene:  

o Idrettsrådet kommer med forslag.  
o Ida sender ut søknadene som idrettsrådet kan gå 

igjennom med frist 30. mai.  
o Hølen skole – fast tildeling styres av kultur.  

- Kjernetid;  kortest mulig reisevei for barn og unge. Barn og unge 
prioriteres  før voksne.  

Praktisk gjennomføring: 
- Det kalles inn til brukermøter.  
- Brukermøter 23, styremøte 24. 25. brukes til fordelingen.  
- Holde av Vestby Arena store møterom for Vestbyhallen og 

Vestby Arena mandag 23. mai kl. 19.30 – 21.00. Grevlingen 

 



  

18.00 – 19.30. Bestille møterommet (Bente).  Bente sender mail 
til brukerne om møtetidspunktene. 

7 VIR Organisasjonsplan 
- Utdyping/presisering av oppgaver (årsmøte 2016 sak 7.3) 
- Bente settes inn som kasserer/sekretær. Endres i 

roller/hovedoppgaver i styret. Korrigere navnene.   
- Invitere generalsekretæren i Bedriftsidretten til et 

utvekslingsmøte 

 

8 Informasjon fra AIKs kretsting 8-9 april 
-  Seminaret; tre foredrag som alle var interessante og spennende 

hver på sin måte 
- Kretstinget: 

o Idrettslagets plass i fremtiden.  
o Ny ledelse, Rune ble ikke gjenvalgt.  
o Hanne savnet konkrete planer i handlingsplanen.  

 

9 Årskalender 2016 
- Lage ett dokument ang søknadsfrister 
- Legge inn medlemsmøter, temamøter osv, timefordelingsmøte, 

klubbenes årsmøter. 
- Hanne lager mal 
- Strukturert i dropbox 

 
 
 
 
 
Hanne 

10 - Søknad om støtte: 
Vestby Kampsportklubb:  Får kr. 5.000,- i støtte fra VIR 

 

11 Idrettsstipend fra Vestby IR 
- Referere til søknadene.  Skriv inn kriteriene fra Marianne, -  

Bente/Hanne setter opp ut i fra Mariannes forslag. Søknadsfrist 
31.12.  

Bente/Hanne 

12 Sommermøte: tirsdag 21. juni 
- Erling bestiller hos Sjøboden i Son 

Erling 

13 Eventuelt: 
Elevrådsleder v/Vestby videregående skole , Astrid Lunde: 

- Astrid fortalte litt om seg selv, bodd i Vestby siden hun var liten. 
Når hun begynte i 7. Klasse følte hun at det var noe som 
manglet. Mener det er lite for ungdom i Vestby hvis man ikke 
driver med sport som håndball/fotball. Ønsker et sted hvor 
ungdommen kan møtes uten at det er kjøpeplikt. 

- Ronny kom med innspill om at idrettsungdom er fornøyd. Det 
som iflg. En undersøkelse har kommet frem er at ungdommene 
ønsket seg en kino.   

- Det er ett bra tilbud til ungdommen innen idrett, men noe 
mindre vedr kultur. 

- Det er ett veldig bra tilbud i Vestby vedr fasiliteter som 
skolebygg, idrettshaller og barnehager. Vestby vokser hurtig i 
antall innbyggere. 

Status Grevlingen Flerbruksplan:  
- - Erling setter ny dato for møte etter sommeren 

Frivillighetssentralen: 
- Denne forespørselen er på klubbnivå 

Felles møte med Ski og Oppegård IR:  
- Invitert til møte 9 eller 13 juni.  Leder og gjerne en til invitert. 

Arild spør Rune  om hvilken dag som passer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erling 
 
 
Arild 
 
 

 - Neste styremøte: 24 mai Alle 

 


