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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 20. april 2021 
 

Møtenummer: 4/2021 
Dato:   20. april  
Kl:   18:30 – 21:30 
Sted:   Teams (digitalt) 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Knut Henrik Bløtekjær, 

Kolbjørn Johansen, Camilla Lilleby, Reidar Evensen, Alexander Luther, 
Arve Stamnes 

Gjester:  Frantz Jørgensen, Margrethe Folkestad 
Forfall: Erik Sjøstrand 
 
Saksliste  

 
What’s On:  
Hver enkelt informerer hva som rører seg innenfor sitt ansvarsområde. Hva er status, hva er planer, 
pulsen på daglig aktivitet. Her benytter du anledningen til å spørre om du lurer på noe og få veiledning 
og tips. Collaboration arena og prioritert.  

- Runden rundt bordet 
 
Orienteringssaker: 
Her informeres økonomisk status ved ethvert styremøte samt status i pågående prosjekter der vi har 
en vel definert prosjekt- eller arbeidsgruppe. 

- Økonomisk status 
 
Arbeidssaker:  
Her behandler vi pågående og nye prosjekter som har en viss varighet og er kjennetegnet ved mer eller 
mindre løselig organisering og der det er behov for oppbacking og diskusjon gjennom styremøtene. 

- Pureplay nærmiljøanlegg 
- Aktive Lokalsamfunn 
- Furukollen hoppanlegg 
- Pump-Track 
- Granulat 
- Tennisbanen 
- Tofte Triatlon 
- Ny: Tour of Norway for Kids 
 
Vedtakssaker:  
Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi 
- 03.21 Aktivitetsgebyr vår 2021 
- 04.21 …. 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 
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Eventuelt 
- … 

 
Møteplan styret 
Neste møte: onsdag xx. mai 

 
 
What’s On:  
 
Runden rundt bordet 

- Reidar: 
o Mye fram og tilbake med treninger pga stadige endringer i Korona 

smittevernregler. De fleste laga er i gang med trening 1-2 ggr i uka. Deltakelse 
på møter i regi av Buskerud Fotballkrets – Korona, trener- og ledermøter. 
Utfordrende å få folk med på dugnad. Kun 1 møtte på siste dugnad. Ser ut til 
at seriespill kommer i gang i slutten av mai. 

- Øyvind:   
o Fram og tilbake som for fotball. 2 helger med kamper. Yngste vært med på en 

turnering, guttelaget 2 kamper, jentelaget 1 kamp. Treningsstopp innendørs 
nå. 4 lag påmeldt i serie. 1. april – 119 aktive. Mai/juni – J13 påmeldt beach-
håndball turnering.  

o Forespurt om å delta i et rekrutteringsprosjekt kalt «Kast ballen». Vi er med 
på det. Rettet mot 1. -3. trinn på barneskolen. Foregår i uke 37 – 39. I 
samspill med Tofte og Folkestad barneskole. Håper på nye aktive – vi må stå 
klare med apparat for å ta imot i klubben. 

- Christian:   
o Søker om kr. 90.000, - i momskompensasjon. Wenche ønsker at vi etter hvert 

ser etter en som kan ta over klubbhusene. 
- Kolbjørn:  

o Ingen aktivitet på innebandy og badminton. Muligens oppstart i juni. 

 
Orienteringssaker: 

-  

Økonomisk status 
 
Se neste side. Vi ble enige om at vi må jobbe for å få inn sponsorinntekter. 
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Arbeidssaker:  
 
Pureplay nærmiljøanlegg (utebandybane)  
 

Status: 
- Gulvet ble levert i går 19. april. Står 

lagret hos Alexander i Røstadhøgda 13  
- Har truck og kan laste henger når det er 

klart for montering. 
- Vantene blir levert i uke 18 
- Arealbehov 12m x 22m 
To do: 
- Bestemme plassering 
- Innkjøp materiell? Målbur, køller, baller 
- Sende bilde av banen til Tommy Skjønsholt tommy@pureplay.no 
- Stille med noen personer til å hjelpe til med å losse vant ved levering 
- Stille med 4 personer i 6 timer på 

monteringsdag (dag avtales nærmere) 
- Klubben er ansvarlig for at asfalten er feiet for 

grus og stein samt at vi får lov til å borre hull i 
asfalten for å bolte fast vantet. Det blir totalt 48 
små hull på 12.mm  

- Vi anbefaler dere å sette opp et skilt med 
baneregler slik som Bogafjell har gjort.  

- Vi vil også anbefale klubbene å stille med en 

som kan filme og ta bilder slik at dette får den 

beste markedsføringen. Klubbene bør også ta 

kontakt med lokal presse for å få de til å lage en 

redaksjonell omtale om anlegget og 

innebandy.   

- Ansvar: Jobb 

- Ansvar: Markedsføring 
 

Her er video fra montering av anlegg i Stavanger: 
https://www.facebook.com/pureplay.no/videos/936463300190922/ 

 
Behandling: 
- Diskusjon hvorvidt området som er tiltenkt, på baksida av tennisbanen sett fra 

klubbhuset, er bredt nok for anlegget. Christian og Arve måler opp påfølgende dag. 
Resultat av målinga: 14,5 m – innafor. 

- Diskusjon om underlaget er flatt nok sett i forhold til kriteriene. Arve har samtalt om 
dette med Tommy Skjønsholt. Trolig innafor. Skal sende bilder av banen for 
verifisering. Arve forespør i tillegg om han komme innom å inspisere. 

mailto:tommy@pureplay.no
https://www.facebook.com/pureplay.no/videos/936463300190922/
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- Trenger folk for å hjelpe til med montering. Kolbjørn skaffer. Resultat: Kolbjørn 
skaffet 8 stk frivillige, avhenger av at det passer for hver enkelt når det kommer til 
hvilken dag det blir. 

- Ansvar for oppfølging av banejobben: Christian 
- Arve spør Einar om han kan filme for markedsføring 
- Vi ber om tilbud på målbur.  
- Parkeringsplasser er en noen ganger en utfordring. Den nye banen tar noen plasser. 

Mulighet for å parkere på skolen, men ikke ideelt. Vi må se nærmere på dette. 
- Sjekke ut mulighet for sponsing 

 

 

 
Aktive Lokalsamfunn – Åpen Hall ordning (Fun Friday) 

 
Status: 
- Aktivitetsledere utdannet (9. klassinger) 
- Tilskudd:  

o Aktive Lokalsamfunn 1: kr 60.000 som bidrag til oppstart for samarbeid 
mellom skole og idrettslag. Operativ oppstart for aktivitet antas å være 1. 
januar 2021.  

o Aktive Lokalsamfunn 2: kr 30.000 som bidrag til ukentlig gjennomføring av 
Åpen hall/Fun Friday/Aktivt anlegg gjennom skoleåret 2020/21. 

o Prosjekt- og aktivitetstilskudd – kr. 20.000, - 
- Start utsatt grunnet rødt smittevernnivå 
- Randi: «Jeg mener at det ikke er aktuelt med oppstart før skolene er over på gult 

smittvernsnivå.» 
 

To do: 
- Inngå arbeidskontrakter med aktivitetslederne 
- Fikse gratis mat ordning til deltakere etter skoletid  
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- Få orden på politiattester 
- Vurdere tidspunkt for oppstart 
 
Behandling: 
- Diskusjon rundt oppstart. Muligens mest realistisk å gå for oppstart først i september 

tatt i betraktning nåværende smittevernregler. 
- Øyvind og Arve ser nærmere på organisering av vakter 
 

 

Furukollen hoppanlegg 
 

Status: 
- Anleggets beskaffenhet representerer en fare for personer som oppholder seg i 

anlegget. Må saneres. Grunneier forlenger vår festeavtale på Fremadbanen ved 
sanering 

 
To do: 
- Beskrive jobben og søke å få sponset arbeidet? 
- I førersetet? 

 
Behandling: 
- Ansvar for å dra videre: Alexander 
- Alexander tar en tur og rekognoserer. Gir beskjed til styret slik at flere kan være 

med. 
- Enighet om å lage en prosjektbeskrivelse og søke å få dekket kostnader via 

kommunen. 
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Pump-Track 
 
Status:  
- Jobbes med å skaffe finansiering 
 
Behandling: 
- Ansvar: Kolbjørn 
- Får svar på søknaden til Sparebankstiftelsen i løpet av mai (søkt om kr. 400.000, -) 
- Arve sjekker muligheter i Tilskuddsportalen 
- Vurdere mulighet for sponsing 
- Vurdere å dele opp anlegget i 2 funksjonsarealer 

 
 
Granulat 
 
INFO - FORSKRIFT FOR Å REDUSERE GRANULATSVINN FRA KUNSTGRESSBANER. 

 Forskriften omfatter tiltak for å hindre at granulat havner utenfor banen: 

• Krav om fysisk barriere rundt banene 

• Håndtere drens- og overvann (Granulatfilter i kummene). 

• Hindre spredning fra brukere og vedlikeholdsutstyr 

• Informasjon 

• Håndtering av granulat 

• Snødeponi  

• Kunnskap og dokumentasjonsplikt 

• Substitusjonsplikt. (Velge et mer miljøvennlig produkt hvis det kan skje uten urimelig 
kostnad eller ulempe). 

  

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Bortsett fra fysisk barriere og substitusjonsplikten så gjelder ALLE 

krav fra 1. juli 2021.  

Tiltak som fysisk barriere på minst 20 cm og substitusjonsplikt gjøres først gjeldene når banen 

rehabiliteres eller det bygges ny bane.  

Vi anbefaler likevel at fysisk barriere nederst på gjerdet uansett utføres sammen med øvrige tiltak, 

selv om dette altså ikke er et krav fra denne datoen. 

Dersom man ser at en ikke kan klarer dette innen tidsfristen, ber Miljødirektoratet oss om at vi 

anbefaler at det lages en plan for hvordan og når det skal gjøres.  

Blir det tilsyn og dette ikke er utført så vil ikke banen bli stengt, men det vil bli gitt en avviksmelding 

med tidsfrist for når arbeidet skal være ferdig.  
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Dersom man skal ha vinterdrift på banen og ikke har etablert snødeponi utenfor banen innen 

vinteren 2021/22, må man for å tilfredsstille forskriften, legge snøen på banen, dvs bruke mindre 

bane.  

Det som må løses innen 1. juli 2021 er da:  

• Sluser med rister, børster, skilt for brukere, samt kjøretøy/utstyr (for kjøretøy og utstyr 
kan dette løses ved at dette rengjøres ute på banen) 

• Granulatrister/filter i kummer 

• Informasjonsplikt 

• Kunnskap og dokumentasjonsplikt.  

• Håndtering av oppsamlet granulat på eller utenfor banen, inkl samle opp granulat som i 
dag ligger utenfor banen.  

  

Behandling: 
- Granulatrister/-filter i kummer - Alex bestiller 
- Informasjonsplikt - Arve fikser 
- Asfaltering + ev vant - Alexander tar videre 

 

 
Tennisbanen 

 
Status:  
- Hull i asfaltdekket 
- Mangler merking, oppsett av nett 
 
Behandling: 
- Alexander fikser hull i asfalten i mai 
- Per Floberg har tilbudt seg å hjelpe til med merking/oppsett. Arve kontakter ham. 

 
 

Tofte Triatlon 
 

Status:  
- 11. juni er aktuell dato 
 
Behandling: 
- Kolbjørn og Knut vurderer og innstiller på en anbefaling overfor styret 

 
 

Ny: Tour of Norway for Kids 
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Forespørsel: 

Jeg fikk din kontaktinformasjon fra Kjell Erik Kristiansen hos Joker Filtvet. Han kontaktet meg 

tidligere i år angående et Kids-arrangement på Filtvet. 

 

Vi tar gjerne turen, men er da avhengig av en samarbeidsklubb som kan hjelpe oss med et sted å ha 

arrangementet, annonsere for arrangementet lokalt og stille med frivillige på arrangementsdagen. 

Kan dette være interessant for Tofte Fremad IF? 

Jeg har lagt ved et dokument som forteller mer om hva det vil si å være medarrangør for Kids. Les 

igjennom og ta kontakt ved eventuelle spørsmål. 

Per i dag ser det ut til at vi kan besøke Filtvet i midten av august, f.eks. tirsdag 17. august. 

Håper dette høres interessant ut. Ser frem til å høre fra deg. 

Behandling: 
- Vi er positive. Fremadbanen er grei plassering. Knut tar det videre og fungerer som 

kontaktperson. Arve meddeler til arrangør og Joker med kontaktdata. 

 
 
 
  



Tofte Fremad IF Protokoll 

10 
 

Vedtakssaker:  
 
- 03.21 Aktivitetsgebyr vår 2021 

 
Forslag til vedtak: 
Tofte Fremad IF har grunnet koronarestriksjoner vedtatt å ikke fakturere aktivitetsgebyr 
våren 2021. 
 
Behandling: 
Alle uttalte enighet med forslaget. Christian informerer om vedtaket til medlemmene via FB 
og Spond. 
 
Vedtak 
Tofte Fremad IF har grunnet koronarestriksjoner vedtatt å ikke fakturere aktivitetsgebyr 
våren 2021. 
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Årshjul og aksjonsliste 

 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items Avsluttes? 

20.10 Alexander Ny 29.04 

 

27.05 

17.06 

 

 

 

26.08 

27.10 

 

 

20.04 

Oversikt vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver på 

anlegga våre med estimerte kostnader 

I gang. Gj.gang utført på Tofte stadion. 

Vedlikeholdsplan for Skogveien 10 presentert inkludert 

prioriteringer og estimerte kostnader. Ref appendiks 2. 

Lokalisert på Google disk. Meldes inn mot 

kommuneplan anlegg. Trenger tilsvarende for Fremad 

anlegget. 

Ikke behandlet. 

Mangler en anleggsansvarlig som kan dra videre. Arve 

kontakter valgkomiteen. 

Ny mann er Erik Sjøstrand 

 

20.14 Øyvind Ny 27.05 

 

17.06 

26.08 

27.10 

 

27.01 

 

 

I gang med å sikre nye politiattester. Dommere skal  

også ha attest. 

Ongoing. 

Ongoing. 

Ongoing. 

Ongoing. Fleste i boks nå 

Voksenvakter samt aktivitetsledere for Åpen Hall  

ordning skal også ha politiattest. Arve kommer med  

navn og fødselsnummer. 
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20.04 Øyvind og Arve vurderer vaktorganisering 

20.25  Ny 26.08 

20.04 

Bestille granulatfangere for kum + duk 

Alex bestiller 

 

20.28 Christian Ny 27.10 Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

 

20.29 Øyvind/Arve Ny 27.10 Hjemmesida oppleves ustabil og lite redigerings- og  

vedlikeholdsvennlig. Øyvind og Arve sjekker  

alternative løsninger 

 

20.31 Arve Ny 27.10 

 

27.01 

 

20.04 

Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for  

trener og lagleder som et minimum 

Brannvesenet har ikke mulighet. Forespørsel stilet til  

Ambulansetjenesten 

Ikke fått respons. Purrer når smittesituasjonen bedrer  

seg 

 

21.01 Arve Ny 27.01 

20.04 

Hanke inn hallnøkkel fra trener som har sluttet 

Gjenstår 

 

 
 

Eventuelt 

Høring temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33 
- Vi har mottatt planen til høring. Vi skal gi våre kommentarer til planen. Arve sender 

planen til styremedlemmene. Frist for å komme med kommentarer til Kolbjørn og 

Arve er innen 29. april. Kolbjørn og Arve samler og gir en felles kommentar fra Tofte 

Fremad IF til AIR og Asker Kommune innen 2. mai.  
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Appendiks 1 
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