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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 27. mai 2020  
 

 

Møtenummer: 5/2020 
Dato:   27. mai  
Kl:   19:30 
Sted:   Videomøte 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Kolbjørn Johansen, Christian P. Norling, Camilla 

Lilleby, John Fjeldstad, Alexander Luther, Knut Henrik Bløtekjær, 
Reidar Evensen, Arve Stamnes 

Forfall: - 
 
Saksliste 
 

Orienteringssaker:  
What’s On – runden rundt bordet 
Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent 
Økonomisk status pr. mai 2020, ref appendix 1   
Status inntektsdugnad 
Status tilskuddsordninger 
 
Vedtakssaker:  
- 21.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
- 22.20 Forslag til reviderte aktivitetsgebyrer 
- 23.20 Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen (kommunedelplan for  

idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet) - nærmiljøanlegg 
- 24.20 Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen - anleggsvekst 
- 25.20 Forslag til å arrangere Fotballcup i hallen 
- 26.20 Representanter til AIR Årsmøte torsdag 18. juni 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
Status og aksjoner 
 
Møteplan styret 
Neste møte: onsdag 17. juni 
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Orienteringssaker 
 
What’s On (1 min pr pers) 

- Sykkeltreningene er i gang igjen. Til å starte med 5-6 gutter og 4 damer. Noen har 
etterlyst trening for mindre barn. Vi har ikke kapasitet til det. Da trenger vi nye 
frivillige som kan følge opp og organisere dette.  

- Aina på ECIT er ny kontaktperson overfor klubben. 
- Håndball har starta opp igjen for de eldste (G11&J12). Vi har søkt om 

håndballturnering på høst 2020 og vår 2021. Vi har ny dommerutvikler. Gry og Espen 
er dommerkontakter. 

- Vi har starta opp innebandy igjen. 8 stk på trening. Ingen kontakt, fungerte bra og 
bedre enn ventet. Badminton er i gang igjen også. 6 stk, fungerer fint, kjører kun 
single, ikke souble. 

- Befaring av dekke på tennisbanen antas å skje om ca 2 uker.  
- Laglederforum senior planlegges. Vi håper på starte seriefotball i august. En god del 

regelendringer i år. Vi får mye informasjon fra NFF Buskerud. Full kontakt innen laget 
er forventet fra 15. juni. Nytt jentelag ønskes påmeldt serie til høsten. 
Påmeldingsfrist er innen 29. mai. Vi har fått invitasjon til straffesparkkonkurranse. 
G12, J12 og G14 anses som aktuelle. G7 og G8 starter opp trening etter sommeren. 

- Dugnad ble avholdt på søndag. Greit nok oppmøte. Fått utført noe, men gjenstår en 
god del. Vi forespør om noen lag kan hjelpe til især med rydding og kvisting i 
skråninga. Spørsmål fra Morten om det er klart til å male klubbhuset => Ja, sett i 
gang. 

- Mandagsøkta er lagt ned. Trond har sagt ja til 100% lærerstilling. 
Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent 

- Medlemskontingent 2020 fakturert 
- Aktivitetsgebyr 2020 fotball fakturert 
- Aktivitetsgebyr 2020 inneidrett på gang 

Status inntektsdugnad 
- Virtuell løpskarusell - TOFTE TRIAL CHALLENGE 2020 

o Påmeldingsløsning fiksa i går, publisering av segment i Strava fungerer ikke 
Status tilskuddsordninger 

- Søkt Gjensidigestiftelsen  
o "Skadeforebyggende og -opprettende tiltak" – brøyteskjær og rep av 

løpebane – kr.95.000,- Status: Avvist 
- Søkt Sparebankstiftelsen  

o «Virtuell løpskarusell» - Status: Avvist  
- Søkt Løvdokkens Fond  

o Presentasjonsskjermer kr.30.000,-. Status tildelt kr.8.000,-. 
- Søkt Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte – søke innen 1. mai  

o Avventer svar 
- Søkt Sparebankstiftelsen DNB – søknadsfrist innen 15. mai 

o Søkt tilskudd på brøyteskjær – avventer svar 
o Søkt tilskudd til håndball på utstyr og kompetansefremmende tiltak – 

avventer svar 
- Søke kommunal krisepakke til idrettslag og foreninger – søke innen 29. mai 
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- Skal søke om Tilskudd til løypedrift - gamle Hurum – 2020 – søke innen 1. juni 

- Skal søke Wurth fondet – søke innen 1. juni – Wenche Bjerkelund på vegne av 

husgruppa. Størrelse på støtten: Fra 2.000 til 20.000 kroner. Vi kan bidra med utstyr  

(se utvalg under produkter og tjenester på www.wuerth.no) eller  

økonomiske midler. 
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Saksbehandling vedtakssaker 
 
21.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jfr. vedlegg 1 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 29.04.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 29.04.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
22.20 Forslag til reviderte aktivitetsgebyrer for første halvår 2020 

 
Behandling 
Aktivitetsgebyr håndball ønskes videreført som planlagt. Aktivitetsgebyrer voksenidrett i hall 
ønskes redusert med en 1/3 som følge av vesentlig redusert aktivitetstilbud i en periode 
sammenlignet med gebyrets størrelse. 
  
Vedtak  
Enstemmig vedtatt at aktivitetsgebyr for første halvår 2020 reduseres med 1/3 dvs. kr. 250,- 
for innebandy, badminton, håndball voksne og volleyball.  
 
23.20 Tofte Fremad IF sine innspill til KIF planen - nærmiljøanlegg 
 
KIF planen (Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet) spikres til høsten. Alle 
anleggsprosjekter som ønskes igangsatt innenfor et perspektiv på 10 år fram i tid og som 
fordrer kommunal støtte må helst være med i denne planen.  
 
Nærmiljøanlegg 
Mulighet 1 – område nord-vest for Gulspurven barnehage 
Mulighet 2 – område ved Elgfaret på Tofte 

  
 
Mulighet 3 – i Filtvet på Tangen    
Mulighet 4 – Furukollen overfor Hurum Brygge    
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Forslag til vedtak: 

- Tofte Fremad IF ønsker å være en aktiv pådriver for etablering av nærmiljøanlegg i 
vårt lokalmiljø. John gis mandat til på klubbens vegne å utrede reelle lokasjoner og 
samarbeidspartnere for plassering av nærmiljøanlegg. John legger fram forslag for 
beslutning om arbeidet skal videreføres til neste styremøte. Dersom thumb’s up i 
neste styremøtet, skal forslag til endelig innspill presenteres i styremøtet i august. 

 
Behandling 
Litt diskusjon om hvor stor grad av jobb som ligger i dette og hva som forventes klart til 
neste møte. 
Jobben går ut på å sjekke om foreslåtte lokasjoner er regulert på en slik måte at det kan 
etableres nærmiljøanlegg der. Videre å ta kontakt med mulige samarbeidspartnere for å 
fronte et slik anlegg. Sistnevnte kan typisk være Tofte Vel og Filtvet Vel. Om undersøkelsene 
er positive, har vi et grunnlag for om klubben kan gå videre for å fremlegge dette som 
innspill til KIF planen. Prosjekter som ligger i KIF planen er ikke forpliktende og ev. reell 
prosjektering starter ikke før de er tatt inn i planen. 
 
Det ble fremmet ønske om at forslag for neste styremøte sendes ut til deltagerne innen 3 
dager før møtet. 
 
Vedtak 

- Tofte Fremad IF ønsker å være en aktiv pådriver for etablering av nærmiljøanlegg i 
vårt lokalmiljø. John gis mandat til på klubbens vegne å utrede reelle lokasjoner og 
samarbeidspartnere for plassering av nærmiljøanlegg. John legger fram forslag for 
beslutning om arbeidet skal videreføres innen 3 dager før neste styremøte. Dersom 
thumb’s up i neste styremøtet, skal forslag til endelig innspill presenteres i 
styremøtet i august. 

 
24.20 Tofte Fremad IF sine innspill til KIF planen – utvikling egne anlegg 
 
KIP planen (Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet) spikres til høsten. Alle 
anleggsprosjekter som ønskes igangsatt innenfor et perspektiv på 10 år fram i tid og som 
fordrer kommunal støtte skal helst være med i denne planen.  
 
Utvikling egne anlegg 
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Innen 10 år vil det være naturlig å rehabilitere kunstgressbanen. Den ble ferdigstillet i 2014 
med en forventet levetid på 10 år. Lånet er nedbetalt om 7 år. Rehabilitering av banen vil 
måtte sees opp mot ny erstatningsløsning for bruk av granulat. 
 
Klubbhusene vil ha behov for oppgraderinger. Dette kan vi flagge inn i planen. Vi bør ha en 
røff oversikt på nødvendig behov for oppgraderinger i neste 10 års periode.  
 
Anleggsvekst. 5-er bane sør for kunstgressbanen? Sykkelbane på grusbanen Fremad? 
Sykkelløype? Asfaltere skøytebanen? Basketballbane? 
 
Noen muligheter for sykkel? 

 

  
 
Forslag til vedtak: 

- Knut, Alexander og John utreder behov/ønsker for egen anleggsvekst og behov for 
rehabilitering/oppgraderinger.  Forslag for beslutning om videre fremdrift 
presenteres i neste styremøte. Dersom thumb’s up i neste styremøtet, skal forslag til 
endelig innspill presenteres i styremøtet i august. 

 
Behandling 
Se behandling for sak 23.20. Videre fremmet et forslag om å opprette en FDVU plan med 10 
års perspektiv. Denne saken kan være et første steg i så måte. 
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Vedtak 
- Knut, Alexander og John utreder behov/ønsker for egen anleggsvekst og behov for 

rehabilitering/oppgraderinger.  Forslag for beslutning om videre fremdrift 
presenteres i neste styremøte. Forslaget sendes styremedlemmene innen 3 dager før 
møtet. Dersom thumb’s up i neste styremøtet, skal forslag til endelig innspill 
presenteres i styremøtet i august. 

 
25.20 Forslag om å arrangere Fotballcup i hallen (Øyvind & Reidar) 
 
Arrangere fotballturnering i hallen etter samme prinsipp som Gråbein Innecup 
Link til Gråbein Innecup Gråbein arrangerer 12. februar – 14. februar 2021.  
 
Forslag at vi arrangerer f.eks. som avslutning på fotballsesongen i oktober/november.  
 
Behandling 
Styret synes dette er et fremragende initiativ. Kan også kjøres som en advent cup. 
 
Vedtak 
Reidar og Øyvind setter i gang en prosess med formål å søke å arrangere en innendørs 
fotballturnering. 
 
26.20 Representanter AIR årsmøte torsdag 18. juni kl. 19:00 
 
Tofte Fremad IF kan stille med 3 representanter. John stiller, ønsker at klubben stiller 
fulltallig.  
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt fullmakt (se vedlegg) med 
klubbenes representanter må være idrettsrådet i hende innen torsdag 4. juni 2020. 
Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside, www.askeridrettsrad.no, senest 
torsdag 11. juni 2020. 
 
Vedtak 
John, Øyvind og Arve stiller. 
 

https://graabeininnecup.cups.nu/?fbclid=IwAR33whNW3oOwjGx9QmH9dbjqopEd6t2KU8Jx73xph0HPbcPqOhw3T-t8bCw
https://graabeininnecup.cups.nu/?fbclid=IwAR33whNW3oOwjGx9QmH9dbjqopEd6t2KU8Jx73xph0HPbcPqOhw3T-t8bCw
https://graabeininnecup.cups.nu/?fbclid=IwAR33whNW3oOwjGx9QmH9dbjqopEd6t2KU8Jx73xph0HPbcPqOhw3T-t8bCw
https://graabeininnecup.cups.nu/?fbclid=IwAR33whNW3oOwjGx9QmH9dbjqopEd6t2KU8Jx73xph0HPbcPqOhw3T-t8bCw
http://www.askeridrettsrad.no/
http://www.askeridrettsrad.no/
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Årshjul og aksjonsliste 

 
April • Fotballskolen 

• Anleggsgjennomgang inkl. husgrupper 

• Sikre politiattester 

• Dra i gang sykkel 

• Vårdugnader 

• Samordnet idrettsregistrering 

• Evt kjøre sand på gressbane Fremad 

• Gjødsle Fremadbanen 

Mai • Tofte Grand Prix 

• Toftedagen 

• Fotballsesong 

• Vårfest 

• Teste vanningsanlegg Fremadbanen 

• 1. Mai: frist for påmelding til håndballseriene (11år +) 

• 15. Mai frist for å søke om å arrangere 
håndballturnering 

Juni • Evaluering Vårfest • Aktivitetsdag 

• Aktivitetsgebyr for høst/vinter 

• Tofte Grand Prix jr? 

Juli SOMMERFERIE • Tofte Grand Prix 

• Toftedagen 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items 

20.02 Reidar Ny 25.03 

 

27.05 

 

Tofte Grand Prix - forespørre foreldregruppa for A-laget 

om å organisere. 

Toftedagen kansellert. Kan ev også kjøres som 

straffesparkkonkurranse. Søke å få med flere deltagere. 

Sjekke med Morten. 

20.05 Reidar & 

Christian 

Ny 

 

OK 

25.03 

 

27.05 

Ta en prat med G16- og A-laget/trenere og søke en 

løsning for å frita for tilskuddet på kr.10.000,-  

Enighet om å la dette bortfalle 

20.06 Arve Ny 25.03 

 

27.05 

Begrunnelse for å opprettholde aktivitetsgebyrets 

størrelse. Forslagshøring på messenger gruppa. 

Avklart 

20.09 John Ny 

OK 

25.03 

27.05 

Henvendelse vedr drift av Bua – forespørre om mer info 

Avsluttes 

20.10 Alexander Ny 29.04 

 

27.05 

Oversikt vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver på 

anlegga våre med estimerte kostnader 

I gang. Gj.gang utført på Tofte stadion. 

20.11 John Ny 

OK 

29.04 

27.05 

Kontakte hundeklubben vedr. lufting av hunder på banen 

Avsluttes 

20.12 Øyvind Ny 

 

OK 

29.04 

 

27.05 

Kontakte nabo vedr båt/bil på grensen til Fremads 

område 

Utført 

20.13 Reidar Ny 27.05 Teste vanningsanlegg Fremad. Reidar sier i fra når. Flere 

vil delta å lære 

20.14 Øyvind Ny 27.05 I gang med å sikre politiattester. Dommere skal også ha 

attest. 
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Appendix 1 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 

 

 


