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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 9. juni 2021 
 

Møtenummer: 5/2021 
Tidspunkt:  9. juni kl. 18:30 – kl. 21:00 
Sted:   Teams (digitalt) 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Knut Henrik Bløtekjær, 

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

Forfall: .. 
 
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 

Vedtakssaker:  
Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi 
- 04.21 Fotball VM i Qatar 2020 – bør Norge boikotte eller ikke  

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 

Eventuelt 
- Aktivitetsdag på Tofte i sommer 
- Fotball VM i Qatar 2020 – bør Norge boikotte eller ikke? 

Møteplan styret 
Neste møte: onsdag i juni/juli 
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What’s On:  
 
Runden rundt bordet 

- Reidar: 
o I gang med kamper. A-laget får ikke spille ennå. Foreløpig kun kamper 

mellom lag innen kommunen. Kjøpt overtrekksdresser og isposer fra Pulsen 
o Benytter Qrona til å registrere publikummere for ev smittesporing 
o Justeringer i aldersbestemte lag. G15 oppløses. 7 x 15-åringer til G16. 2 x 14-

åringer ned til G13. 
- Øyvind:   

o J13 har spilt beach håndball mot Slemmestad. Sesong ferdig. Treninger denne 
og ut neste uke. Øyvind stiller i dialogmøte med kommunen vedr 
harmonisering av halleie 

- Christian:   
- Kolbjørn:  

o Badminton starta opp. 3 – 4 spillere foreløpig. Innebandy fra 8-10 stk på 
treningene. En ujevnhet på utebandybanen, skal se på hva som kan gjøres. 

- Knut:  
o Sykkel ikke starta opp. Litt laber interesse. Tar initiativ til møte med foresatte 

for å se på mulighetene for å dra i gang for yngre. Behov for å kartlegge 
interesse. Liten kapasitet selv. 

- Camilla:  
- Alexander:  

o Fiksa hullet på tennisbanen. Venter på tilbud fra entreprenør på asfaltering 
utenfor kunstgressbanen. Budsjettert kr. 100.000,- 

- Erik:  
o ……. 

 
Orienteringssaker: 

-  

Økonomisk status 
 

Ser ikke halvgalt ut. Vurdere revidert budsjett i august. Stort avvik på salgsinntekter, 
leieinntekter og aktivitetsgebyr. Muligens knipe inn på post 6600. 15% av budsjettet relatert 
til granulattiltak. Se neste side. 
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Arbeidssaker:  
 
Pureplay nærmiljøanlegg (utebandybane)  
 

Status 2/6-2021: 
- Anlegget montert 
To do: 
- Fikse oppslag, forespørre Grete 

Halvorsen 
- Sjekke ujevnhet 
- Frakte ishockeymål fra Fremad 

 

 
Aktive Lokalsamfunn – Åpen 
Hall ordning (Fun Friday) 

Status 2/6-2021: 
- Oppstart utsatt til september 2021 
Status ved forrige møte: 
- 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  
- 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 
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Furukollen hoppanlegg 
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. 

Status ved forrige møte: 
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. 

 

Pump-Track 
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.  
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- 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) 

- Mottatt epost fra grunneier: 
«Angående Furukollen 

Viser til telefonsamtale angående Furukollen. Tofte Fremad fester tomta Furukollen til 

hoppbakke av Røed østre gård.  Hoppbakken er nå under sterkt forfall og kan være til fare for 

liv og helse. Dette er Fremad sitt ansvar, og jeg må be dere om å rive denne hvis dere ikke 

har til hensikt å sette den i stand.   

 

Etter hva jeg forstår ønsker Tofte Fremad å forlenge festeavtalen for Fremadbanen for å 

kunne bygge den ut til en sykkel arena. Dette kan jeg være med på, men da under 

forutsetning av at Furukollen saneres eller settes i stand. Hvis ikke Fremad ønsker å leie 

tomta Furukollen lengre kan vi avslutte dette leieforholdet.  

 

Håper på forståelse for dette.» 

- Jobber med brev til kommunen med forespørsel om støtte. 
Status ved forrige møte: 
- 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 

Status 2/6-2021: 
- Venter på tilbud fra entreprenør for asfaltering 
- To do: Sette opp infoskilt - Arve 
Status ved forrige møte: 
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.  
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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 2/6-2021: 
- Alexander har fiksa hullet asfaltdekket. 
- Per Einar Floberg & Co fikser oppmerking 
Status ved forrige møte: 
- 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. 
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Tofte Triatlon 
Status 2/6-2021: 
- Går for arrangement 22. august. Kun for voksne 15 år og oppover. På 

Skjæra/Apotekerstranda. Jobber med å skaffe funksjoærer. 
Status ved forrige møte: 
- 11. juni er aktuell dato 
 
Behandling: 
- Kolbjørn og Knut vurderer og innstiller på en anbefaling overfor styret 

 
Tour of Norway for Kids 

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. 

Status ved forrige møte: 
Forespørsel: 

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. 

 
Vedtakssaker:  
 
- 04.21   Fotball VM i Qatar 2020 – bør Norge boikotte eller ikke? 

 
Ref. info i eventuelt punkt B. 
Styret diskuterte problemstillingen. Vi vurderte også om vi alle hadde tilstrekkelig innsikt i 
saken til å kunne kjøre det som en vedtakssak. Om så vil vår representant til det 
ekstraordinære årsmøtet i fotballtinget avgi stemme i henhold til vårt vedtak. Rapporten fra 
Mollekleivutvalget er nettopp blitt lagt fram. Konklusjonen i denne var at de mener at et 
Qatar VM vil gi oss et bedre verktøy for å legge press på myndighetene i Qatar i å forbedre 
menneskerettighetene. Vi diskuterte grunnlaget i dette.   
 
Forslag til vedtak: 
Tofte Fremad IF er imot at Norge skal boikotte fotball VM i Qatar 2020.  
 
Avstemning: 
4 for, 1 blank og 1 imot 
 
Vedtak 
Tofte Fremad IF er imot at Norge skal boikotte fotball VM i Qatar 2020.  
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Årshjul og aksjonsliste 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items Avsluttes? 

20.14 Øyvind Ny 27.05 

 

17.06 

26.08 

27.10 

 

27.01 

 

 

20.04 

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. 

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 

 

 

09.06 

Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

Lys fiksa, sikringsskap ikke fiksa 

 

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 Hanke inn hallnøkkel fra trener som har sluttet  
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20.04 Gjenstår 

 

Eventuelt 

A. Aktivitetsdag på Tofte i sommer 

Viser til telefonsamtale i dag. 

 Det hadde vært supert om dere hadde klart å være med oss på en eller to aktivitetsdager i 

sommer. Vi tror det er viktig for barn og unge å ha en møteplass og et tilbud i sommer. Asker 

idrettsråd skal i år som i fjor på en aktivitetsturne i hele Asker.  

 Vi har foreløpig satt av dato torsdag uke 28 (15.juli) og uke 31 (5.august). Vi har lagt opp til 

aktivitet i ukedagene da barn og unge trenger et tilbud på dagtid mens foreldre er på jobb. 

 Jeg ser for meg: 

Vi fra Akser idrettsråd-Aktiv YNG ungdom kommer til hallen med masse forskjellige utstyr. Vi kan 

ta ansvar for registrering, rengjøring av utstyr som brukes, noen aktiviteter.  

Dere stiller med en eller flere grupper (håndball, fotball, Bowls) som har aktiviteter/kurs samtidig 

slik at vi får masse liv og ulike tilbud. 

 Vi kan betale dere/gruppene for 4 trenere (3 timer a 150,- pr time x 4 trener=1800). Vi kan også 

stille med Smoothie/lett mat og stå for annonseringen på Hva skjer i Asker+ Facebook. 

 Gi meg en tilbakemelding på om dette er noe dere får til. Om det kun er en dag er det også helt 

supert. 

 Med vennlig hilsen 

Heidi Merete Johansen 

……………………………… 

Inkluderingsansvarlig 

Asker idrettsråd 

 

B. Fotball VM i Qatar 2020 – bør Norge boikotte eller ikke? 
 

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fotball-vm-i-qatar-2022/#191363 
https://www.fotball.no/contentassets/7461da5690f943e880a108642b254213/nff_rap
port_qatarutvalget.pdf 

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fotball-vm-i-qatar-2022/#191363
https://www.fotball.no/contentassets/7461da5690f943e880a108642b254213/nff_rapport_qatarutvalget.pdf
https://www.fotball.no/contentassets/7461da5690f943e880a108642b254213/nff_rapport_qatarutvalget.pdf
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https://www.faktisk.no/artikler/nkA/dette-vet-vi-om-dodstallene-fra-vm-
forberedelsene-i-qatar 
 
https://www.fotball.no/globalassets/nff-
org/forbundstinget/forslag2_eoforbundsting.pdf 
 

 

 

https://www.faktisk.no/artikler/nkA/dette-vet-vi-om-dodstallene-fra-vm-forberedelsene-i-qatar
https://www.faktisk.no/artikler/nkA/dette-vet-vi-om-dodstallene-fra-vm-forberedelsene-i-qatar
https://www.fotball.no/globalassets/nff-org/forbundstinget/forslag2_eoforbundsting.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/nff-org/forbundstinget/forslag2_eoforbundsting.pdf

