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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 17. juni 2020  
 

 

Møtenummer: 6/2020 
Dato:   17. juni  
Kl:   19:00 – 22:00 
Sted:   Videomøte 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Camilla Lilleby, Alexander 

Luther, Knut Henrik Bløtekjær, Reidar Evensen, Arve Stamnes 
Forfall: Kolbjørn Johansen, John Fjeldstad 
 
Saksliste 
 

Orienteringssaker:  
What’s On – runden rundt bordet 
Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent 
Status tilskuddsordninger 
Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen – anleggsvekst og rehabiliteringer 
 
Vedtakssaker:  
- 27.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
- 28.20 Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen (kommunedelplan for  

idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet) - nærmiljøanlegg 
- 29.20 Tofte Trial Challenge 2020 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
Status og aksjoner 
 
Eventuelt 
 
Møteplan styret 
Neste møte: onsdag 19. august 
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Orienteringssaker 
 
What’s On (1 min pr pers) 

- Dugnadsoppgaver fordelt på fotballaga. Granulat leveres til mottak før sommer’n 
- Nytt jentelag - 3. klasse, meldt opp til serie. 
- Sykkel. Sommeravslutning avholdt med tur Haraldsfjell/Holmsbu med is og cola til 

alle. Bra oppmøte. Fin gjeng. Sommerferie juli. Starter opp igjen i august. Downhill 
bakke på Tronstad, fin treningsbakke. 

- Workshop 25. juni med kommunen og AIR vedr kommunedelplanen, Ny workshop 
27. august. John kommer med innspill fra workshop som vi jobber videre med. 

- Vurderer fotballskole i november 
Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent 

- Alle som skal faktureres, er fakturert. Litt færre har betalt enn på samme tid i fjor. 
Om lag halvparten er utestående. Klare til å sende ut 1. purringsrunde. 

Status tilskuddsordninger 
- 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 
- Søkt kommunal krisepakke til idrettslag og foreninger – avventer svar 
- Søkt om Tilskudd til løypedrift - gamle Hurum – 2020 – avventer svar 

- Søkt Wurth fondet – avventer svar. 
Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen – anleggsvekst og rehabiliteringer 

- Mange muligheter for anleggsvekst på blokka som vurderes videre. Vi har en bane på 
Fremad som ikke blir utnytta pr i dag. Må vurdere om vi kan skape nye aktivitet der. 
Pump-track på Fremad, Tufte park, saltvannsbasseng, trappeanlegg, frisbee golf 
bane, rullsekiløype, 3-er bane (mellom hall og Toftebanen). 

- Rehabilitering av Toftebanen samt behov for rehabilitering av klubbhus flagges inn i 
kommuneplanen anlegg. 
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Saksbehandling vedtakssaker 
 
27.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 27.05.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 27.05.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
28.20 Tofte Fremad IF sine innspill til KIF planen - nærmiljøanlegg 
 
Sammenlignet med øvrige deler av Asker kommune mener Tofte Fremad IF at det er 
potensial for vekst i nærmiljøanlegg i vårt område. Nærmiljøanlegg er prioriterte anlegg i KIF 
(Kultur, Idrett og Fritid)-planen. Det pågår en prosess nå med å forme denne kommunale 
planen. Innspill meldes opp overfor AIR i august. Innspillene er ikke forpliktende og er ikke i 
denne omgang ment å være detaljerte.  Når behov og ønsker er lagt inn i planen begynner 
jobben med å få de prioritert ved hensyn av prosjektering og tekniske og finansielle 
løsninger. 
 
Tofte Fremad IF kan med sin erfaring og kompetanse og påvirkningskraft utgjøre en forskjell 
og en vesentlig bidragsyter for å fremme opprettelse av nærmiljøanlegg. Vi er ikke i posisjon 
til å bidra med økonomiske midler men kan heller hjelpe til med å skaffe tilskudd fra 3. part. 
Klubben er avhengig av en samarbeidspartner lokalt for å legitimere prosjektet og stå for 
videre drift og ev vedlikehold. 
 
Se nærmere presentasjon av de foreslåtte lokasjonene i appendix 1. 
 
Ved utvelgelse av lokasjoner har vi sett på ulike faktorer som: 

- Egnethet 
- Nærhet til boligbebyggelse 
- Avstand til andre anlegg 
- Mulige støttespillere i området  
- Støy 
- Demografisk utvikling neste 10 år 

 
Forslag til vedtak: 
Tofte Fremad IF er bevisst sitt samfunnsansvar og vil gjerne bidra til helsefremmende 
aktiviteter i sitt lokalmiljø også utenfor klubbens eget tilbud. Klubben vil på sin måte bidra 
med å være en pådriver og støttespiller i prosessen med å skape nærmiljøanlegg på egnede 
steder i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Tofte Fremad IF spiller i første omgang 
inn følgende forslag til nærmiljøanlegg til KIF planen: 

1. Fuglebakkjordet – nærmiljøanlegg 
2. Furukollen - nærmiljøanlegg 
3. Elgfaret – nærmiljøanlegg 
4. Tangen i Filtvet - nærmiljøanlegg 
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Behandling 
Diskutert. Alternativet på Rulleto er attraktivt som et tilbud for ungdommer. 
 
Vedtak 
Innstilling vedtatt. I tillegg inkluderes alternativet på Rulleto i klubbens innspill til 
anleggsplanen. 
 
 
29.20 Tofte Trial Challenge 2020 
 
Betinger bruk av Strava 
 
Påmelding og selvregistrering tid 
https://live.eqtiming.com/53443#dashboard 
 

Trasé - ca. 7,6 km 
Røskestadvannet - Snøplogleina - Tronkemyra - Lille Striglevann - Striglevannet - Juvet - 
Barlindvannet - Raumyråsen - Høymyrdalen - Tronkemyra - Røskestadvannet. 
 
Aldersklasser: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+ 
 
Åpent for alle. Deltagerkontingent kr. 350,- for voksne 16 år og eldre. Deltagerkontingent kr 
100,- for barn og unge 15 år og yngre. Betalt kontingent gir gratis deltagelse på 
Rødseterpytten Rundt i oktober 2020.  
 

 
 
Premiering: 

• Tofte Trial Challenge 2020 medalje til alle som har gjennomført en eller flere ganger 

• Premie basert på tid - aldersbestemte klasser 

• Premie basert på idealtid – hvem kommer nærmest? 

• Premie for beste skildring / beskrivelse av en gjennomføring (på FB, blogg eller annet 
medium) 

• Premie for beste foto fra Tofte Trial Challenge 2020 

FB gruppe for arrangementet: Tofte Trial Challenge 2020 på Facebook 

Strava Club for Tofte Fremad IF: Tofte Fremad - Løp 

https://live.eqtiming.com/53443#dashboard
https://www.facebook.com/groups/365721954316771/
https://www.strava.com/clubs/298677
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Behandling 
Konseptet presentert og diskutert 
 
Vedtak 
Vi kjører i gang i henhold til presenterte konsept 
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Årshjul og aksjonsliste 

 

Juli SOMMERFERIE • Tofte Grand Prix 

• Toftedagen 

August • Evaluering Tofte GP og Toftedagen 

• Høstfest?? 
• Høstdugnader 
• Dra i gang all-idrett, innebandy, volleyball 

etc 

• Fotballskolen 

• Tofte Triatlon 

• Mva-rapportering 

• Oppfølging banemannskap 

• Aktivitetsgebyr høst  
 

Item Responsible Status Date Actions/Items 

20.02 Reidar Ny 25.03 

 

27.05 

 

 

17.06 

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. 

Kjører straffekonk. Tar det videre etter ferien. 

20.10 Alexander Ny 29.04 

 

27.05 

17.06 

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. 

20.13 Reidar Ny 27.05 

 

17.06 

Teste vanningsanlegg Fremad. Reidar sier i fra når. Flere 

vil delta å lære 

Reidar sier ifra. 

20.14 Øyvind Ny 27.05 

 

17.06 

I gang med å sikre nye politiattester. Dommere skal også 

ha attest. 

Ongoing. 

20.15 ?? Ny 17.06 Ikke stillas utenfor klubbhuset 12. og 13. september 

20.16     

20.17     

20.18     
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Eventuelt 
 
Sponsormidler til lag/klubb 
Kommet inn ønske fra lag om å innhente sponsormidler til inntekt for laget 
Dette ble diskutert og vurdert. Vi må sette oss ned og følge opp videre for å sette tydelige 
retningslinjer. 
Dette griper inn i årsbudsjettet for klubben da vi har budsjettert en vesentlig andel av 
inntektene gjennom sponsormidler.  Pr dags dato mangler vi i overkant av kr. 100.000,- sett 
i forhold til budsjett. 
Kapasitet i styret er begrenset. En mulighet er en ordning der vi kan belønne med en viss 
andel til laget ved innhenting av sponsormidler i lagets regi. Salg av baneandeler har ikke 
vært på styrets radar. Her er det muligheter for laga. 
Sponsormidler bør være øremerket laget, ikke lønninger. 
 
Vedtak: Ønske om rask avklaring. Settes opp på agendaen for neste styremøte 
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Appendix 1 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 

 
 

Fuglebakkjordet - Filtvet 
Nord-vest for 
Gulspurven 
Barnehage i 
Skoglundveien på 
Filtvet. 
338/146/0/0 – 
gjeldende 
reguleringsplan: 
offentlig friområde. 
Fra regulerings-
planen: «Friområdet 
skal nyttes til 
rekreasjon og lek. 
Bygningsrådet skal 
tillate oppført 
bygninger/anlegg 
som har tilknytning 
til områdets bruk». 

 

Furukollen - Sagene 
 
Boligfelt i Sagene, 
rett nord for Hurum 
Brygge. 
335/75/0/0 – 
reguleringsplan 
gjeldende – 
formålsområde: 
Felles lekeareal. 
Tegnet inn som 
lekeplass på kartet i 
reguleringsplanen fra 
1968. 
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Elgfaret på Tofte 
Mellom Elgfaret 12 og 14.  
336/334/0/0 – kommunal eiendom – formålsområde: Boligbebyggelse. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Tangen i Filtvet 
345/2/0/0 - reguleringsplan gjeldende – friluftsområde, formålsområde – boligbebyggelse, 
hensynssone: bevaring kulturmiljø. 
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Andre alternative muligheter - Ovenfor Rulleto 
Mellom renseanlegget og badestranda 
336/331 – grunneiendom. 

 
 

Andre alternative muligheter – Toppen 
Ovenfor Toppen 7. Ikke regulert?? Kommunal? 
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Appendix 2 
 

 


