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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 23. november -21 
 

Møtenummer: 8/2021 
Tidspunkt:  23. november kl. 19:00 – kl. 21:30 
Sted:   Tofte Klubbhus 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Camilla Lilleby, Christian P. Norling, Arve 

Stamnes, Alexander Luther, Kolbjørn Johansen, Reidar Evensen, Knut 
Henrik Bløtekjær, Jon Atle Georgsen 

Forfall: Erik Sjøstrand 
 
Saksliste til behandling i møtet 

Vedtakssaker:  
Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi 
- 08.21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. november 

Eventuelt 
- Organisasjonsplan 2022-23 (Arve) 

Møteplan styret - Neste møte: januar 
 
Saksliste til informasjon  

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. 

- Furukollen hoppanlegg 
- Pump-Track 
- Beach-håndball bane 

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 
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Saksliste til behandling i møtet 
 
Vedtakssaker:  
 
- 08.21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. november 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 10.11.2021 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 10.11.2021 godkjennes slik den foreligger 

 
 
Eventuelt 

- Organisasjonsplan 2022 (Arve) 
 
Arve har sendt ut en skisse på strategiplan for 2022-23. I dette ligger det også en endring av 
dagens organisasjonsplan. Vi skal jobbe med denne planen framover og presentere den  
årsmøtet i 2022.  
 
Behandling: 
….. 
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Saksliste til informasjon 
 
What’s On:  
 
Runden rundt bordet 
 

- Reidar:  ….. …. 

- Øyvind:   

- Kolbjørn:  ……. 
- Knut:   …. 
- Camilla:  …… 
- Alexander:   

- Christian: 
- Arve:     

o Åpen Hall ordning ble kansellert 19/11. Ingen frivillige voksenvakter. Neste 
runde er for ungdomsskolen 26/11. Dernest prøver vi på nytt med 
barneskolen fredagen etter.   

o Tilskuddsmuligheter i nærmeste framtid: 
▪ Tilskudd i Frivillighetens år 2022 (Asker kommune) – frist 15/12. Inntil 

kr. 20.000,- 
▪ …. 

 
Orienteringssaker: 

-  
Økonomisk status 

 
Presentert for 2 uker siden. Utgår i dette møtet. 
 

 
Arbeidssaker:  
 
Furukollen hoppanlegg 

Status 10/11-2021: 
- Søknad ble godkjent i Hovedutvalg Medborgerskap og derpåfølgende 

Formannskapsmøte. Innarbeides i kommunebudsjett 2022. Avtale skal signeres. 
- Samtalt med Idrett. Forankring av budsjett tilstrekkelig ifm Formannsskapsmøtet 

23/11. Avtalt at avtale kan signeres straks etterpå. Vi kan forberede leverandør 
allerede nå og i praksis starte arbeidet straks avtalen er signert. 

Status 21/9-2021: 
- Arve sendt søknad 2. juli. Ref. appendiks 1. Sak forberedes for behandling i 

Hovedutvalg Medborgerskap den 30. september. Ta kontakt med Kari Sofie 
Bjørnsen. 
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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 23/11-2021: 
- Vi har sendt ny søknad om tilskudd til Lokalsamfunnsutvalget. De har kr.300.000,- til 

rest for utdeling. Vi må inngå samarbeid med annen frivillig organisasjon for å være 
kandidat til å få mer tilskudd. Så er gjort i samarbeid med Filtvet Vel. 

- Eksisterende tildelte tilskudd på kr. 80.000, - overføres neste år. Vi har søkt om kr. 
170.000, - 

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) 

  
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 

 
Årshjul og aksjonsliste 

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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Responsible Status Actions/Items 

Øyvind  Aktivitetsledere for Åpen Hall skal ha politiattest. 

Alex  Bestille granulatfangere for kum + duk 

Christian  Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

Øyvind/Arve  Hjemmesida oppleves ustabil og lite redigerings- og  

vedlikeholdsvennlig. Øyvind og Arve sjekker  

alternative løsninger 

Arve  Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for  

trener og lagleder som et minimum 

Arve  Hanke inn hallnøkkel fra trener som har sluttet 

Alex Ny Sjekke med brøytemannskapet om behov for kjemikalier 

Alle Ny Trenger kiosk ansvarlig 

Arve Ny Skilting av Pure-Play banen. GH Tegneservice lager utkast og pristilbud. NB! Søknadspliktig 

byggesak hvis ikke henges på gjerde. 

Øyvind Ny Anskaffe IZettle eller lignende betalingskort tjeneste 

Camilla Ny Sjekke alternativer for 3-er fotball bane og vurdere behov og ev foreslå innstilling overfor 

styret. 

 
 


