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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 21. september -21 
 

Møtenummer: 6/2021 
Tidspunkt:  21. september kl. 19:00 – kl. 21:30 
Sted:   Tofte Flerbrukshall 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Knut Henrik Bløtekjær, Kolbjørn Johansen, 

Camilla Lilleby, Reidar Evensen, Alexander Luther, Arve Stamnes 
Forfall: Erik Sjøstrand, Christian P. Norling. 
 
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 
- Tour of Norway for Kids 
- Rødseterpytten Rundt 2021 
- Beach-håndball bane 

Vedtakssaker:  
Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi 
- 05.21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. juni 

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 

Eventuelt 
- Forslag fra Arve: Sosial årlig happening for frivillige 

Møteplan styret - Neste møte: oktober 
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What’s On:  
 
Runden rundt bordet 

- Reidar:  Graabein låner banen. A-laget har trukket seg fra serien. Manglende  
interesse. Trener meldt overgang til Graabein. Trener laget ut året. 
Samtaler med Graabein. G17 og G19 – 30 spillere i poolen totalt. 
Kretsen er med. 27/9 infomøte med foreldrene. Morten har tatt 
initiativ. Prosess pågår fram mot jul. Graabein/Tofte og 
Tofte/Graabein. Breddeidrett i fokus.  

• Problemer med lyskasterne. Kontakte/purre Hurum Elektro. 
Problemer også med lys for skøytebanen. 

- Øyvind:   Starta opp for 6-åringer på onsdag, 2 lag, vært med på et løp på  
skolen – «Kast Ballen». 125 aktive pr i dag i alderen 7-15 år, 11 lag. 
24 voksne frivillige. Plan for dommerkurs. 2 jenter. Gry Hyttebakk er 
dommerutvikler. 
Utstyr for Bowls. Skal de ha noe aktivitet framover, Hvis ikke, finner vi 
annet sted å ha det. 

- Kolbjørn:  Innebandy – spilt hele sommeren, 2 ggr i uka. Rekorddeltagelse 16 stk  
på trening. Fra Eidsvoll i nord til Tofte i sør. Mandag og torsdag. 
Badminton: Labert oppmøte. Forventer noe mer etter høstferien. Nå 
3-4 stk. Prøve å rekruttere flere.  
Fått utstyrsskap. Avtale – søke lokalsamfunnsutvalget for støtte. 
Ujevnhet på banedekket utebandybanen. Søker å få fiksa. 

- Knut:   Elin dratt i gang for damer, 5-6 stk. Ikke aktivitet for barn/ungdommer  
i år.   

- Camilla:  Lekorientert utstyr for Åpen Hall ordning. Air Track++.  Dratt i gang  
fotball for 1. klasse. Mangler frivillige trenere. Camilla tok første 
trening. Foreldrene trenger starthjelp. Interesse fra 2. klassinger. 

- Alexander:  Områdene ved kunstgressbanen er asfaltert. Søker kontakt med  
granulatoppsugingsperson (Ragn Sells). Kommet rister for 
sluseområdene. Purra på slukrister. Behov for dugnader – Reidar og 
Alex ser på dette. Vi trenger også dugnad på lysløypa => Erik. 

- Arve: 
▪ E-Sport 

• Einar Albertsson og jeg har vært i møte med AIR og Graabein 
E-Sport 

• Undersøkelser pågår om muligheten for å benytte gymsalen 
som E-Sport lokale.  

• Hørt med skolen og sendt forespørsel til kommunen. 
Oversendt Eiendom for for vurdering og behandling. Bedt om 
felles befaring av bygget. 

• Hatt møte med ordføreren og fremlagt budskapet 
▪ Hogst pågår på Fremadbanen 

 
Orienteringssaker: 
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-  

Økonomisk status 
 
Se neste side. 
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Arbeidssaker:  
 
Pureplay nærmiljøanlegg (utebandybane)  

Status 21/9-2021: 
- Status quo. 
Status 9/6-2021: 
- Anlegget montert og i bruk. 
To do: 
- Fikse oppslag, forespørre Grete 

Halvorsen 
- Sjekke ujevnhet 
- Frakte ishockeymål fra Fremad 

 
Aktive Lokalsamfunn – Åpen 
Hall ordning (Fun Friday) 

Status 21/9-2021: 
- Oppstart satt til fredag 15. oktober 
- Camilla har kjøpt inn lekorientert 

materiell 
- Avholdt 2 samarbeidsmøter med 

rektorene 
- Neste møte med rektorene … 
- Møte med aktivitetslederne 

planlagt …. 
- Skolene fikser matordning 
- Få orden på politiattester 
- Vaktliste – settes opp av skolene 

 
Furukollen hoppanlegg 

Status 21/9-2021: 
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- Arve sendt søknad 2. juli. Ref. appendiks 1. Sak forberedes for behandling i 
Hovedutvalg Medborgerskap den 30. september. Ta kontakt med Kari Sofie 
Bjørnsen. 

Status 2/6-2021: 
- Alexander har fikset pristilbud fra 2 leverandører. Cirka kr. 400.000, - ekskl. MVA. 

Arve holder på å forfatte et brev til kommunen med forespørsel om det eksisterer 
midler et eller annet sted som kan benyttes for å støtte prosjektet. Henvendelse 
routes også til Asker Idrettsråd. Venter på brev fra grunneier som underbygger 
behovet. 

Utdrag fra historien: 
Status: 
- Anleggets beskaffenhet representerer en fare for personer som oppholder seg i anlegget. Må saneres. 

Grunneier forlenger vår festeavtale på Fremadbanen ved sanering 
 

Pump-Track 
Status 21/9-2021: 
- Kolbjørn søker om overføring til neste år for Sparebankstiftelsen 
- Arve søker om overføring til neste år overfor Lokalsamfunnsutvalget 
- Arve søker om ytterligere finansiering fra Lokalsamfunnsutvalget 
Status 2/6-2021: 
- Søknad til Sparebankstiftelsen godkjent. Kr. 400.000, -.  Da har vi foreløpig 

finansiering på kr. 480.000, -. 
- Møte avholdt med kommunen og entreprenør.  
- Jobber med spillemiddelsøknad med frist 1. september. Ev tildeling i juni 2022. Kan 

søkes kommunal lånegaranti for å finansiere inntil ev spillemidler blir betalt ut. Kan 
oppnå inntil kr. 500.000, - - kr. 600.000, - dersom anlegget deles opp i 2 
funksjoner/halvdeler (1/3 av nærmiljøanlegg, ½ av ordinært anlegg) 

  
Granulat 

Status 21/9-2021: 
- Asfaltering (Alex) – utført 
- Granulatsluser med rist (Alex) - installert mot hall og parkeringsplass 
- Granulatfilet i kummer gjenstår (Alex) 
- Infooppslag gjenstår (Arve)  
Status 2/6-2021: 
- Venter på tilbud fra entreprenør for asfaltering 
- To do: Sette opp infoskilt - Arve 
Utdrag fra historien: 
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  
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• 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.  

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 21/9-2021: 
- Status quo. 
Status 2/6-2021: 
- Alexander har fiksa hullet asfaltdekket. 
- Per Einar Floberg & Co fikser oppmerking 

 
Tofte Triatlon 

Status 21/9-2021: 
- Kansellert 
Status 2/6-2021: 
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- Går for arrangement 22. august. Kun for voksne 15 år og oppover. På 
Skjæra/Apotekerstranda. Jobber med å skaffe funksjonærer. 

 
Tour of Norway for Kids 

Status 21/9-2021: 
- Gjennomført med suksess. Hyggelig arrangement. 
Status 2/6-2021: 
- Avholdes 17/8. 14:30 kommer de med sin rigg. Kjell Erik ordner grillmat og grilling. Vi 

hjelper til med rigging og pakking av goodie bags. Arrangementet lagt inn på 
Eqtiming. 

 
Rødseterpytten Rundt 2021 

Status 21/9-2021: 
- Planleggingsmøte tirsdag 28. september 
- Komite: Kolbjørn (teknisk), Arve(stevne og langløype), Knut Henrik(rigging), 

Camilla(barneløp), Ida(kiosk), sekretariat(mangler)…., Arne…. 
- Eqtiming oppe og går 
- Arrangement på FB 
- That’s all foreløpig 
 

Beach Håndballbane 
Status 21/9-2021: 

- Håndballgruppa ønsker å prioritere bygging av beachhåndballbane i nærheten av 
hallen. Det er knapt med plass mellom kunstgressbanen og skråninga mot hallen, 
men med litt utgraving og evt. støttemur bør det kunne gå. Banen er 27x12 meter 
med tre meters sikringssone på samtlige sider, totalt 33x18 m pr. bane. Forbundet 
anbefaler å bygge to da kostnadene ikke stiger voldsomt med bane to, men ser ikke 
helt at vi har plass til mer enn en 
 https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-
og-anlegg/ 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004
.pdf 

 
Vedtakssaker:  
 
- 05.21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. juni 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 9.6.2021 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 9.6.2021 godkjennes slik den foreligger 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-og-anlegg/?fbclid=IwAR0ab1MUWbRaDTBJpAD1-FKVw_RsTEqvWjeW9vAx-fub21wMZSh97wHpGRs
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-og-anlegg/?fbclid=IwAR0ab1MUWbRaDTBJpAD1-FKVw_RsTEqvWjeW9vAx-fub21wMZSh97wHpGRs
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004.pdf?fbclid=IwAR3INX4kOfURTR9PmNW6A53DOsyEpzj2y1MQ1kQ6Nljv4HFnnoFoyRYiK4k
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004.pdf?fbclid=IwAR3INX4kOfURTR9PmNW6A53DOsyEpzj2y1MQ1kQ6Nljv4HFnnoFoyRYiK4k
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Årshjul og aksjonsliste 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items Avsluttes? 

20.14 Øyvind  21.09 Aktivitetsledere for Åpen Hall skal ha politiattest.  

20.25 Alex  26.08 Bestille granulatfangere for kum + duk  

20.28 Christian  27.10 Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

 

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

vedlikeholdsvennlig. Øyvind og Arve sjekker  

alternative løsninger 

 

20.31 Arve  27.10 

 

Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for  

trener og lagleder som et minimum 

 

21.01 Arve  27.01 Hanke inn hallnøkkel fra trener som har sluttet  

21.02 Alex Ny 21.09 Sjekke med brøytemannskapet om behov for 

kjemikalier 

 

21.03 Alle Ny 21.09 Trenger kiosk ansvarlig  
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Eventuelt 

Forslag 1 (Arve): 
- Arrangement/happening for å invitere nåværende frivillige og samtidig 

rekruttere nye frivillige 

-  
o Todelt.  
o Først rekrutteringsseanse. Info om klubbens aktiviteter og pågående 

prosjekter. Invitere noen av de frivillige. Invitere nye, promotere det positive 
med å være frivillig (nyinnflyttere, frivilligsentralen, hobbybomba, foresatte, 
bredt ut…). Samarbeid med Hurum Bryggeri? 

▪ Vise film på storskjerm – Triatlon, drone, Pytten? Kamper? 
▪ Oversikt over oppgaver vi trenger frivillige til 

o Dernest sosial seanse 
▪ Matbit, drikke og felles hygge på klubbhuset eller Folkets Hus, med 

underholdning(?) 
▪ Tale(r) til de frivillige 
▪ Invitere noen fra kommune/AIR, avisa? 
▪ Utdeling av ærespris? 

o Arrangementskomite   
Behandling: 
Bred diskusjon. Ikke landa på aksjoner. Følges opp. 
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Appendiks 1 
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