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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 26. august 2020  
 

 

Møtenummer: 7/2020 
Dato:   26. august  
Kl:   19:00 – 22:00 
Sted:   Toftebanen, klubbhuset 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Camilla Lilleby, Knut Henrik 

Bløtekjær, Kolbjørn Johansen, Reidar Evensen, John Fjeldstad, Arve 
Stamnes 

Forfall: Jon Atle Georgsen, Ann-Katrin Kristiansen 
 
Saksliste 
 

Orienteringssaker:  
What’s On – runden rundt bordet 
Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent 
Status tilskuddsordninger 
Økonomisk status 
Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen  
Aktive Lokalsamfunn 
Granulat 
 
Vedtakssaker:  
- 30.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
- 31.20 Innhenting av sponsormidler - retningslinjer 
- 32.20 Dugnadsdeltagelse 
- 33.20 Aktivitetslederkurs 
- 34.20 Kurs i skilting 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
Status og aksjoner 
 
Eventuelt 
 
Møteplan styret 
Neste møte: onsdag 30. september(?) 
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Orienteringssaker 
 
What’s On (1 min pr pers) 

- Øyvind: Status håndball pr. 21.08.2020 – jfr appendiks 2 
- Christian: Bestille brøyteskjær og rep. løpebane. => Ja, vi iverksetter. Se aksjonsliste. 
- Knut: Bra oppmøte på sykkel. Opp mot 15 stk. Se på rekruttering etter hvert. Antas 

frafall de eldste. 
- Camilla: Jenter 9, hatt 2 kamper. 13 stk. 5-er fotball. Blid gjeng. 

Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent 
- ca 95.000, - er utestående medlemskontingent og akt gebyr vår. Klare for å sende ut 

akt gebyr høst samt purre på ny på de som ikke har betalt for våren. Se aksjonslista.  

Status tilskuddsordninger siden forrige møte 
- Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstillede - mottatt kr. 6.750, - 
- Sparebankstiftelsen DNB - brøyteskjær - mottatt kr. 50.000, - 
- Sparebankstiftelsen DNB - håndballutstyr og kurs – mottatt kr. 25.000, - 
- Aktive lokalsamfunn – mottatt kr. 90.000, -  
- Kommunal krisepakke til idrettslag og foreninger – mottatt kr. 147.434, - 
- Tilskudd til løypedrift - gamle Hurum – 2020 – avventer svar 
- Ida Eides Minnefond – 2 x hjertestartere – avventer svar 
- Tilskudd til løypedrift - gamle Hurum – 2020 – avventer svar 

- Wurth fondet – avslag. 

- Nye søknader – sparebankstiftelsen – frist 1/9 

- Korona – lottstift – frist 15/9 
Økonomisk status 

- Totalt ser det bra ut sett i forhold til budsjett. OBS på at om lag kr. 100.000, - av 
innkommet til nå er øremerkede tilskudd for innkjøp. Sjekke festeavgift. Hva har vi 
betalt tidligere? 

Tofte Fremad IF sine innspill til KIF-planen 
Nærmiljøanlegg 

o Fuglebakkjordet, Filtvet 
o Furukollen, Tofte 
o Elgfaret, Tofte 
o Tangen, Filtvet 
o Rulleto, Tofte 

Rehabilitering egne anlegg 
o Klubbhus, Toftebanen (estimat 1,5 mill) 
o Klubbhus, Fremad banen 
o Kunstgressbanen, Tofte (etter 10-15 års drift) 

Anleggsvekst egne anlegg 
o Fremad banen – utnytte anlegg bedre, pump-track og asfaltbane 
o Toftebanen – utvikling av område mellom banen og hallen (eks. 3’er 

fotballbane ev beach-volleyball bane) 
Aktive Lokalsamfunn (jfr. appendiks 1) 
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- Tofte Fremad IF har signert en intensjonsavtale med Tofte Ungdomsskole og Tofte 
Skole. Samarbeidet starter 22. september kl. 18.00 med innledende workshop 
sammen med AIR. 

- Hensikten er å tilrettelegge aktivitetstilbud for elever på Tofte. Vi vil fange opp barn 
og ungdommer som opplever sosialt utenforskap og som står i fare for å havne i 
marginaliserte miljøer. Videre også inkludere inaktive. 

- På bakgrunn av søknad har Asker idrettsråd gleden av å tildele Tofte Fremad IF totalt 
kr 90.000 etter følgende fordeling:   

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. 

Granulat – vi tar en gjennomgang på status og hvor vi skal 
 
Grunnleggende krav i forskriften til revidert forurensningslov som er til behandling i miljø og klima 
departementet 

o en fysisk barriere rundt banen – ved rehabilitering, 
o håndtering av drens- og overvann - umiddelbart 
o tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen - umiddelbart 
o informasjonsformidling - umiddelbart 
o forsvarlig håndtering av snø - umiddelbart 
o avfallshåndtering/ombruk - umiddelbart 
o bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig 

 
Forslag til forebyggende miljøtiltak (ref. befaringsrapporten) 

- Overordnet og umiddelbart:   
- Fjerne alt av granulat som ligger rundt banen, både spredt og i hauger.  
- Sikre kummene slik at granulat ikke kommer ned i disse.  

 
På sikt (forebyggende miljøtiltak):  

- Renske opp i gress mot fjellet og asfaltere helt inntil. Blir gode snø deponi  
- Asfaltere i hele sikkerhetssonen mellom asfalt og ballfangernett/gjerde/ (se bilder).  
- For å hindre at granulat kommer på utsiden eller grus inn på banen, kan man etablere en barriere 

nede på ballfangernettet.   
- Legge f.eks. kantstein på langsiden utenfor løpebanen og fylle på. Blir bra avslutning + 

publikumsområde.    
- Minimaliser antall inn- og utganger til/fra banen og legg rister i slusene, slik at utøverne kan børste av 

seg granulat før de forlater banen.   
- Det samme med vedlikeholds maskiner.  

NB: Det skal ikke freses snø utenfor faste områder som asfalt eller kunstgress. 

 
«En utfordring mht granulat på avveie etter min befaringsrunde» 

- Forslag fra fire firma som både kan suge opp granulatet utenfor banen, rense det og tilbakeføre det i 
banen 

 
Status: Vi har avholdt dugnader og samlet opp granulat og kjørt det til mottak. Vi skal kjøpe 
inn granulatfangere og duk for granulatoppsamling etter snøsmelting. Videre skal det lages 
en brøyteplan i samråd med brøytemannskap før vinteren. Vi responderer til NFF om 
gjennomførte tiltak. 
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Saksbehandling vedtakssaker 

 
30.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 17.06.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 17.06.2020 godkjennes slik den foreligger 
 
31.20 Innhenting av sponsormidler – retningslinjer 
 
Sponsormidler til lag/klubb 
 
Tofte Fremad IF har fått spørsmål fra lag om de kan innhente sponsormidler til eget lag. 
 
Sponsormidler utgjør en vesentlig andel av Tofte Fremad IF sitt økonomiske grunnlag for en 
bærekraftig drift av klubbens totale tilbud og aktiviteter. Årsbudsjettet, vedtatt av årsmøtet, 
er retningsgivende for hva som er forutsatt dekket via sponsormidler til klubben for å 
komme i havn regnskapsmessig. For inneværende år mangler vi i overkant av kr. 100.000, - 
sett i forhold til budsjett. I tillegg har vi kostnader på nødvendige tiltak og utbedringer som 
ikke er budsjettert i nær framtid som rep løpebane og granulatsikring fra grus og gress. 
 
Spørsmålet er om det enkelte lag på eget initiativ kan innhente sponsormidler og i så fall 
hvordan dette skal organiseres og fordeles sett i forhold til fellesskapet. Vi må unngå at flere 
kontakter samme sponsor og ev snapper fra hverandre og ev at plutselig noen er lagsponsor 
istedenfor klubbsponsor. 
 
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? 
 
Behandling 
Mange erfaringer og innspill. Det er krevende å sette gode retningslinjer for draktsponsorer. 
Hurum Kraft har som klubbens hovedsponsor reservert forsida. Vi må ha i avtalen at 
sponsor betaler trykk også ved kjøp av nye draktsett (barna vokser ut av draktene). Det ble 
diskutert en 80/20 fordelig av inntekter der lag bidrar med å skaffe sponsorer. Vi må være 
spesielt oppmerksomme på å promotere våre sponsorer tydelig på våre sider og også i FB 
innlegg (« - sponset av ….»). Å henge opp skilt bør være på sponsors bekostning. Salg av 
baneandeler kan driftes av laga. Vi kan lage en liste på sponsorer som er reservert som 
klubbsponsor. Andre sponsorer kan lagene inngå lagsavtale med. Vi må ha en koordinator 
slik at vi ikke tråkker i beina på hverandre. 
 
Vi er ikke klare for å komme til en innstilling, må jobbes mer med dette.  
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Videre behandling i neste styremøte 
  
 
32.20 Dugnadsdeltagelse 
  
Vi sliter med å få deltagere på dugnadene våre. Hva kan vi gjøre for å løse dette? 
 
Et alternativ: 
 
Et medlem kan «betale» seg ut av dugnadsarbeid 
Dersom ingen ønsker å delta i den dugnaden idrettslaget har besluttet å avholde, er 
alternativet at arbeidet settes bort til noen mot betaling. Da må utgiftene til dette dekkes av 
medlemmene, hovedsakelig gjennom medlemskontingent/ treningsavgift. 
 
Idrettslaget kan i stedet for å sette bort hele arbeidet, beslutte at de som er med på å utføre 
arbeidet kan slippe å betale sin del av de totale kostnadene. For å beregne hva den enkelte 
medlem må betale, må det settes en realistisk pris på arbeidet. Deretter må totalkostnaden 
fordeles med utgangspunkt i medlemstallet i idrettslaget. Det enkelte medlem står da fritt 
til å velge om det vil delta i dugnaden eller betale for sin andel av kostnadene. 
 

Behandling 
Ikke rukket å behandlet i møtet. Overføres til neste styremøte  
 
 
33.30 Aktivitetslederkurs / Aktiv 365 
 
Kompetansehevende og trivselsfremmende tiltak i barneidrett. Det er et mylder og en 
jungel av lett tilgjengelige kurs i regi av NIF, særforbund og idrettskretsen.  Her er noen 
aktuelle innenfor barneidrett: 
- Aktivitetslederkurs barneidrett. Dette er kurs for alle som leder aktivitet for barn i alderen  
5-12 år. Minimumsalder for å delta er 15 år, tilsvarende 10. klasse på skolen.  
- Lederkurs for ungdom (15-19 år)  
- «Aktiv 365» pakke 
 
Tenker at vi og skole samarbeider med bistand fra kommune og AIR om å få i gang en 
ordning via Aktiv 365 med å utdanne aktivitets- og trivselsledere. Idrettskrets/kommune 
sponser. Deltagere fungerer som trivselsledere i skoletida og aktivitetsledere i all-idrett, 
åpen hall ordning eller i treninger fotball og håndball.  
De kan lønnes gjennom egen øremerket kommunal tilskuddsordning alternativt dekket 
gjennom delt eller delvis redusert aktivitetsgebyr / medlemskap.  
 
Videre kan vi promotere at vi bidrar med støtte og hjelp til ev videre karriere innen 
treningslederutdanning e.l.  
 
Forslag til vedtak: 

- Tofte Fremad IF søker å få Tofte Ungdomsskole til å delta i Aktiv 365 programmet, 
aktivitets- og trivselslederkurs for ungdommer i 9. og 10. klasse. Klubben tilbyr 
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praksis for utdannede aktivitetsledere gjennom Åpen Hall ordning og/eller 
gjennomføring av treninger innen barneidrett i klubbens regi. Klubben inngår 
arbeidsavtaler og lønner ungdommer som gjennomfører praktisk aktivitetsledelse 
utenfor skoletida. 

 
Behandling 
Styret trenger mer tid på å sette seg inn i saksunderlaget. Sak overføres videre til neste 
styremøte. 
 
 
34.20 Kurs i skilting 
 
Fra John: Ønsker et innspill til styremøte i morgen. Viser til dagens Workshop med fokus på 

friluftsliv og innspill fra Hurum turistforening. Etter hvert skal store deler av kommunen få 

skiltet sykkelløyper, kyststi, turstier mm og innspill fra Hurum turistforening. Få å sette opp 

disse skiltene trenger man et kurs, har vi tre-fire stykker som kunne tenke seg å delta på et 

slikt kurs. For å få tildelt midler må det være en ansvarlig som har kurs. 

 
Behandling 
Styret er positive til tiltaket. Vi trenger frivillige. 
 
Vedtak: 
Styret ønsker sertifiserte løypeskiltere. Vi søker etter frivillige utenfor styret til å ta skiltkurs. 
Promoteres på FB. 



Tofte Fremad IF Protokoll 

7 
 

Årshjul og aksjonsliste 

 

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  

September • Evaluering fotballskole 

• Sikre politiattester 

• Rødseterpytten 

• Baneevaluering toftebanen 
(Pads osv.) 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items 

20.02 Reidar Ny 25.03 

 

27.05 

 

 

17.06 

26.08 

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 

 

 

 

26.08 

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 

26.08 

Teste vanningsanlegg Fremad. Reidar sier i fra når. Flere vil delta å 

lære 

Reidar sier ifra. 

… 

20.14 Øyvind Ny 27.05 

 

17.06 

26.08 

I gang med å sikre nye politiattester. Dommere skal også 

ha attest. 

Ongoing. 

.. 

20.15 ?? Ny 17.06 

26.08 

Ikke stillas utenfor klubbhuset 12. og 13. september 

.. 

20.16 Reidar & 

Christian 

Ny 26.08 Bestille brøyteskjær 

20.17 Christian Ny 26.08 Få i gang 1. klasse fotball 

20.18  Ny 26.08 Bestille rep av løpebanen 

20.19 Christian Ny 26.08 Festeavgift. Sjekke. 

20.20 Arve Ny 26.08 Respondere på henvendelse om granulat tiltak til NFF 

20.21 Arve Ny 26.08 Inkludere elevrådet på skolene for ønsker om 
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aktivitetstilbud 

20.22 Arve Ny 26.08 Søke tilskudd via Sparebankstiftelsen 

3v3 fotballbane og videokamera  

20.23 Kolbjørn Ny 26.08 Innkalle til bretterunde 

20.24 Arve Ny 26.08 Søke å få deltagere på skiltekurs 

20.25  Ny 26.08 Bestille granulatfangere for kum + duk 

20.26 Christian Ny 26.08 Brøyteplan i samråd med brøytemannskap 
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Eventuelt 
 

• Utsendelse av fakturaer til medlemmer/aktivitetsgebyr. Max 5 min 
 
Aksjon: 
Vi tar en 3. purrerunde på ubetalte aktivitetsgebyrer. Sender faktura pr post. Kjører eget 
brettemøte for å brette fakturaer. Kjører ut og legger i postkasser. Fakturering av 
aktivitetsgebyr får vente til en ukes tid etter. 
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Appendix 1 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 
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Appendix 2 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
 

Status håndball pr. 21.08.2020 

 

Sparebankstiftelsen 
Før ferien fikk vi tildelt midler hos Sparebankstiftelsen 
Vi søkte om midler til nye minimål, skuddblinker, trenerkurs, baller kjøleskap, totalt ca. 
37.000.   Fikk innvilget midler til minimål, skuddblinker og trenerkurs, 25.000 
 
Minimål og skuddblinker ble bestilt samme dag som søknaden ble godkjent.  Disse har 
ankommet og fakturaene videresendt til betaling. 
Trenerkurs jobbes det med.  Se eget avsnitt 
 

Sommerhåndball: 
I sommer har vi arrangert sommerhåndball for 9-10 åringer.  Oppmøtet var lavt, 2-6 
deltakere.  Vi gjennomførte sommerhåndball 6 mandager i sommerferien 
 

Oppstart etter ferien: 
Håndballen har kommet godt i gang etter ferien.  HJ13 startet sine treninger 11. august, en 
uke etter planlagt oppstart. 
Fra i fjor har vi mistet to av jentene som heller har valgt å prioritere andre aktiviteter utenfor 
klubben. 
Helga før skolestart arrangerte vi treningsleir i hallen med overnatting på klubbhuset.  
Alle 13 på laget møtte opp den helga, noe vi er veldig fornøyde med 
 
HG12 og 9-10 åringene startet sine treninger mandag 17. mens 6-8 åringene hadde sin 
første trening onsdag 19 august. 
 
Totalt har vi hatt over 60 forskjellige barn på håndballtreningene etter oppstarten i høst. 
 
Antall spillere: 
Håndball gjennomføres med kjønnsdelte lag helt fra 6-årsklassen.  Dog kan jentene fritt 
delta på guttelag, mens to gutter kan delta på ett jentelag i miniklassene.   Fra 11-årsalder 
spilles det helt kjønnsdelt. 
 
For å kunne stille lag i fremtiden trenger vi flere håndballspillere, spesielt i alderen 9-12 år og 
da begge kjønn. 
Vi kommer til å kjøre en ny rekrutteringskampanje i tidlig i høst. 
 

Turneringer: 
Helga 19.-20. september skal vi arrangere turneringer.  Lørdag spiller 6-8 åringene på 
minibane, mens søndag spiller 9-10 åringer på kortbane. 
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Av hensyn til smittevern blir lørdagen nedskalert i forhold til det vi så i 
januar.  Søndagsturneringen foregår kun på en bane, så da blir det automatisk mindre folk i 
hallen. 
Hjemmekamper: 
 

 
 

 

Aktivitetsgebyr: 
For håndballen ble det fakturert kr. 29.200 i aktivitetsgebyr for våren 2020.  pr. 21.08 utestår 
fortsatt 9.500,- 
Innbetalingene er helt på linje med fotballens aktivitetsgebyr (33% utestående begge steder) 
 

 
 

Trenerkurs: 
Vi er så heldige fått med oss voksne som ønsker trenerkurs.   
Trener 1 utdanningen består av 12 moduler.   To moduler gjennomføres i løpet av en dag. 
 
4 personer er i gang med trenerkurs, men for å få litt fortgang planlegger vi å sette opp en 
kurshelg hos oss med instruktører fra Region Sør. 
Kostnad 450,- pr. modul pr. person.    
 

 

Dommere: 
Før ferien hadde vi en plan for å utdanne 2 dommere. Dommer 1 kurset kan man ta det siste 
halvåret før man fyller 15, men for å kunne dømme i regionserien må man ha fylt 15.  
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To jenter var i gang med kursing men trakk seg plutselig da en kom inn på skole 
utenlands.   Vi har nå en dialog med Albert og Philip som begge ønsker å dømme. 
De gjennomfører kurset så snart de kan slik at de får litt dommererfaring på turneringene 
framover. 
Klubben må fylle sine fastsatte dommerkvoter i årene som kommer.  Vi med våre 2 lag i 
seriene trenger å fylle 1 dommerkvote.   Denne dekkes av Gry Hyttebakk som er 
dommerutvikler.  
Dommere som dømmer og dommerutviklere som observerer 10 seriekamper pr. sesong 
dekker en kvote.   For hver kvote man har underdekning på koster det klubben 7.500,- pr. 
sesong.   For hver kvote vi har i overdekning får vi 5.500 pr. sesong 
 
Det er økonomisk veldig greit å skaffe seg en dommerpool først som sist. 
 

Learn Handball: 
LH er en norskutviklet app med treningsopplegg og øvelser for et helt år.  Vi har sett på 
dette, og ser at det vil være svært aktuelt for oss siden vi har så få trenere med noe særlig 
håndballerfaring fra tidligere. 
Kostnad første år 6390,-   Siden vi er små og relativt nystartet får vi tilknytte flere trenere enn 
de 10 som egentlig inngår i pakken. 
Avtalen inngås i disse dager 
 

 

Øyvind 
 


