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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 27. oktober 2020  
 

 

Møtenummer: 8/2020 
Dato:   27. oktober  
Kl:   18:30 – 20:30 
Sted:   Toftebanen, klubbhuset 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Camilla Lilleby, Knut Henrik 

Bløtekjær, Kolbjørn Johansen, Reidar Evensen, Jon Atle Georgsen, 
Arve Stamnes 

Forfall:  
 
Saksliste 
 

Orienteringssaker:  
What’s On – runden rundt bordet 
Hjertestarter 
Økonomisk status 
Mulighetsstudie for Tofte Sentrum nord 
Aktive Lokalsamfunn 
 
Vedtakssaker:  
- 35.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
- 31.20 Innhenting av sponsormidler - retningslinjer  
- 32.20 Dugnadsdeltagelse 
- 33.20 Aktivitetslederkurs / Aktiv 365 
- 36.20 Aktivitetsgebyr all idrett 4-5 år 
- 37.20 Aktivitetsgebyr høst -20; A-lag og Old Boys 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
Status og aksjoner 
 
Eventuelt 
Hvordan rekruttere flere spillere til A-laget 
 
Møteplan styret 
Neste møte: onsdag xx. november 
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Orienteringssaker 
 
What’s On (1 min pr pers) 

- Øyvind:   
o Trenerkurs til helga. 12 interne + 6 eksterne fra andre lag. 
o 108 spillere nå i alderen 6 – 14 år 

- Christian:   
o Purrerunde #3 via post for aktivitetsgebyr vårsesongen gjennomført. Fått inn 

kr. 35000,- i denne runden. 
- Knut:     

o Pause i sykkelsesongen. Vurderer tur til Stikkvann en søndag. 
- Reidar: 

o 10 – 12 på treningene for A-laget. Behov for hjelp til å markedsføre for å 
trekke til flere spillere. 

o G16. Gjennomført evaluering av sesongen. Gos prosess. 
o Planlagt samtale med Graabein for å berede grunnen for godt samarbeid. 

- Kolbjørn:  
o Innebandy - 14 deltagere, 10-12 i snitt på treningene 
o Badminton – kun single matches tillatt av korona smittevern hensyn. 7 – 10 

deltagere i snitt på treningene. Promoterer på FB for å tiltrekke flere. Fått 
mer utstyr v.h.a. midler fra kommunen, gjør at vi unngår kø for å spille. 

o Presentasjon av konsept skisse for pump-track på Fremadbanen. Tilsvarende 
om lag ¼ av grusbanen. Hatt samtale med en leverandør. Litt diskusjon. 
Finansiering spillemidler, Sparebankstiftelsen etc. Kan være en mulighet å 
kombinere med rulleskiløype?  Stått på anleggsplanen i en årrekke. Diskusjon 
om gressbanens fremtid som i forrige møte. Diskusjon av aktivitetspark 
Toftebanen kontra ekstra treningsfelt på kortsidene. Enige om at anleggelse 
av pump-track på Fremadbanen i seg selv skal gjennomføres. Hva er neste 
step? Trenger noen til å dra det videre. 

Hjertestarter 
- Presentasjon av hjertestarter 

o Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for trener og lagleder som et 
minimum 

o Egen sak på aksjonslista 
Økonomisk status – se appendiks 1 for resultat pr september 2020 

- Resultatmessig overskudd sett i forhold til budsjett 
- Vi kan slippe opp litt på budsjetterte kostnader som typisk vedlikehold 

Mulighetsstudie for Tofte Sentrum nord – ref. Appendiks 2 
-  Workshop torsdag 12. november på Folkets Hus 

o Kort info. Saksgang tas utenfor møte på e-mail/Messenger. 
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-  
- Asker kommune ønsker en fremtidig arealbruk som sikrer en helhetlig utvikling av Tofte også 

utenfor Statkraft Toftes tomt og har derfor bestilt en mulighetsstudie som skal definere 
rammene for videre sentrumsutvikling og utvidelse av småbåthavn i den sydlige delen av 
planområdet, tilgrensende dagens Tofte sentrum. 

- 2 alternative utviklingsscenarier for område sør: 

o Alternativ A skal vise utvikling til et næringsområde for relevant virksomhet på Tofte 

o Alternativ B skal vise en kombinasjon av næringsområde og utvidelse av Tofte 

tettsted/sentrumsområde med nødvendige funksjoner og fellesarealer. 

- For å sikre god forankring i alle organisasjonene har vi formulert noen spørsmål vi ønsker at 
dere skal drøfte internt og ta svarene med i møtet. Vi ønsker at dere skal forberede følgende 
punkter: 

- Kort presentasjon av deg/din organisasjon og kort om dine interesser/behov i 

planområdet (3 min). 

- Dagens situasjon (svar på spørsmålene): 

- Hva er de viktigste kvalitetene ved Tofte (både Tofte og planområdet) 

- Hva er de viktigste utfordringer ved Tofte (både Tofte og planområdet) 

- Tofte i fremtiden  
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- Hva er Tofte sine viktigste muligheter i fremtiden? Hva slags funksjoner mener dere 

området burde ha? Hva er de viktigste driverne? Og hva slags bebyggelse burde det være 

her? 

- Hva er Toftes identitet? Og hva ved Toftes egenart bør styrkes i fremtiden?  

Aktive Lokalsamfunn 
- Status ved styremøte 26. august 

o 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. 

o 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. 

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

▪ 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.  

▪ Aktive Lokalsamfunn 2: kr 30.000 som bidrag til ukentlig 
gjennomføring av Åpen hall/Fun Friday/Aktivt anlegg gjennom 
skoleåret 2020/21. 

- Ny status ved styremøte 27. oktober 
o To workshops er avholdt. Neste workshop på Tofte klubbhus onsdag 4. 

november. Deltakere: AIR, rektorene ved Tofte Skole og Tofte Ungdomsskole 
og Kolbjørn, Christian og Arve fra Tofte Fremad IF. 

o Rektor ved Tofte Ungdomsskole er med på å iverksette aktivitetslederkurs 
Aktiv 365 for 9. klassinger på kort sikt. Planen er å søke å rekruttere 5 – 10 
elever. Dette er analogt med vedtakssak 33.20 i forrige styremøte der vedtak 
ble utsatt for nærmere behandling.  

o Om rekrutteringa går i orden, vil Tofte Fremad IF tilby praksis for utdannede 
aktivitetsledere gjennom Åpen Hall ordning. Klubben inngår arbeidsavtaler og 
lønner ungdommer med gjennomført kurs. Kommunen har vedtatt midler 
som skal dekke kostnader til avlønning av ungdom som deltar i organisering/ 
gjennomføring av «Åpen Idrettshall» på Tofte. Dette beløper seg til kr 30.000, 
pr år. 

o Skolene kan hver seg søke om kr. 35.000,- fra kommunen til dette tiltaket. 
Det er en foreløpig ide og lønne en egen stilling. Innhold og arbeidsoppgaver, 
ansvarsområde er under vurdering. En kandidat er foreslått.     
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Saksbehandling vedtakssaker 

 
35.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 26.08.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 26.08.2020 godkjennes slik den foreligger 
 
31.20 Innhenting av sponsormidler – retningslinjer (overført fra forrige styremøte) 
 
Sponsormidler til lag/klubb 
 
Forslag til videre behandling: 
Nedsette et utvalg på 2 -3 stk som arbeider fram en innstilling til vedtak på styremøte innen 
3 måneder. 
 
Vedtak: Christian, Kolbjørn og Arve arbeider fram en innstilling til vedtak på styremøte 
innen 3 måneder. 
 
 
32.20 Dugnadsdeltagelse (overført fra forrige styremøte) 
  
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 behandlet 
 
33.20 Aktivitetslederkurs / Aktiv 365 (overført fra forrige styremøte) 
 
Behandlet gjennom workshops for «Aktive Lokalsamfunn».  
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Konklusjon: Avtalt å innarbeide som tilbud for 9. klassinger ved Tofte Ungdomsskole.  
 
36.20 Aktivitetsgebyr all idrett 4 – 5 år 
 
Ifølge hjemmesida vår er Aktivitetsgebyr for All idrett 2020: 300 kr.  
 
Forslag til vedtak 
Fram til nyttår gratis. Etter nyttår kr. 200,- 
 
Vedtak: Fram til nyttår gratis. Etter nyttår kr. 200,- 
 
Behandling 
 
37.20 Aktivitetsgebyr høst -20; A-lag og Old Boys 
 
Forslag til vedtak 
Droppe akt gebyr høst for disse to gruppene som har fått begrenset trenings- og 
kampmulighet i år. 
 
Behandling 
 
Vedtak: Kr. 500,- for A-laget, gratis for Old Boys høst 2020. 
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Årshjul og aksjonsliste 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items Avsluttes? 

20.02 Reidar Ny 25.03 

 

27.05 

 

 

17.06 

26.08 

27.10 

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. 

Ikke behandlet. 

Sesongen over. Avsluttes. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

20.10 Alexander Ny 29.04 

 

27.05 

17.06 

 

 

 

26.08 

27.10 

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. 

Ikke behandlet. 

Mangler en anleggsansvarlig som kan dra videre. Arve 

kontakter valgkomiteen. 

 

20.13 Kolbjørn Ny 27.05 

 

17.06 

26.08 

27.10 

Teste vanningsanlegg Fremad. Reidar sier ifra når. 

Flere vil delta å  

lære 

Reidar sier ifra. 

Ikke behandlet 

Tas til neste år, Kolbjørn koordinerer 

 

 

 

 

 

X 

20.14 Øyvind Ny 27.05 

 

17.06 

26.08 

27.10 

I gang med å sikre nye politiattester. Dommere skal 

også ha attest. 

Ongoing. 

Ongoing. 

Ongoing. 

Ongoing. Fleste i boks nå 

 

20.16 Reidar & 

Christian 

Ny 26.08 

27.10 

Bestille brøyteskjær 

Utført og mottatt. OK 

 

X 
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20.17 Christian Ny 26.08 Få i gang 1. klasse fotball  

20.18  Ny 26.08 

27.10 

Bestille rep av løpebanen 

Utført og gjennomført. OK. 

 

X 

20.19 Christian Ny 26.08 

27.10 

Festeavgift. Sjekke. 

På samme nivå siste 3 år. OK 

 

X 

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 

aktivitetstilbud 

 

20.22 Arve Ny 26.08 

 

27.10 

Søke tilskudd via Sparebankstiftelsen 

3v3 fotballbane og videokamera  

Utført, avslag, søke på nytt ved neste runde. 

 

 

 

20.23 Kolbjørn Ny 26.08 

27.10 

Innkalle til bretterunde 

Utført. OK 

 

X 

20.24 Arve Ny 26.08 

27.10 

Søke å få deltagere på skiltekurs 

Utført. Ingen frivillige. 

 

X 

20.25  Ny 26.08 

27.10 

Bestille granulatfangere for kum + duk 

 

 

20.26 Christian Ny 26.08 Brøyteplan i samråd med brøytemannskap  

20.27  Ny 27.10 Hvordan rekruttere flere spillere til A-laget  

20.28 Christian Ny 27.10 Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

 

20.29 Øyvind/Arve Ny 27.10 Hjemmesida oppleves ustabil og lite redigerings- og  

vedlikeholdsvennlig. Øyvind og Arve sjekker  

alternative løsninger 

 

20.30 Arve Ny 27.10 Bestille Internet til Tofte klubbhus (GET)  

20.31 Arve Ny 27.10 Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for  

trener og lagleder fotball/håndball som et minimum 

(idrettskretsen, brannvesenet, Blodstrupmoen 
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Eventuelt 
 

• Diverse aktivitetsgebyrer 
 
Aksjon: Bowls og volleyball – aktivitetsgebyr bortfaller for høst 2020 grunnet ingen aktivitet 
innunder klubbens regi. 
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Appendiks 1 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering – Positivitet 
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Appendiks 2 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

Invitasjon til workshop – Mulighetsstudie Tofte sentrum nord. 

 

MEDVIRKNING 
I forbindelse med arbeidet med ny områderegulering for Tofte sentrum nord inviterer Asker 

kommune til et arbeidsverksted med sentrale aktører og interessenter i området. Hensikten med 

verkstedet er å få inn innspill og ideer til mulighetsstudien. 

Tidspunkt: 12.november 2020 kl. 17.00 - 20.00. Det vil bli enkel servering (mat) i forkant av møtet. 

Sted: Gamle Folkets hus 

Østre strandvei 52, Tofte 

 

Om områdereguleringen 

Det er igangsatt et arbeid med områderegulerings-

plan med konsekvensutredning for Tofte sentrum 

nord og Tofte industriområde. Planområdet er delt 

inn i delområdene 1-3 som vises på kartet til høyre. 

Asker kommune og Statkraft har inngått en 

samarbeidsavtale om utarbeidelse av planen, for å 

sikre en helhetlig og samfunnsmessig god utvikling 

av området. Den sydlige delen av Statkrafts eiendom 

tangerer dagens Tofte sentrum og utviklingen av 

dette området vil kunne få betydning for den videre 

utvikling av Tofte som sted. 

Om mulighetsstudien 

Asker kommune ønsker en fremtidig arealbruk som 

sikrer en helhetlig utvikling av Tofte også utenfor 

Statkraft Toftes tomt og har derfor bestilt en 

mulighetsstudie som skal definere rammene for videre sentrumsutvikling og utvidelse av 

småbåthavn i den sydlige delen av planområdet, tilgrensende dagens Tofte sentrum. 

Mulighetsstudien omhandler kun delområde 2 og 3. Delområde 1 er Statkraft sin eiendom og 

omfattes ikke av mulighetsstudien. 

Mulighetsstudien skal legges til grunn for det formelle reguleringsarbeidet og skal inneholde to 

alternative utviklingsscenarier for område sør: 

Delområdene 1-3 i områdereguleringen. 
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• Alternativ A skal vise utvikling til et næringsområde for relevant virksomhet på Tofte 

• Alternativ B skal vise en kombinasjon av næringsområde og utvidelse av Tofte 

tettsted/sentrumsområde med nødvendige funksjoner og fellesarealer. 

Asker kommune vil være prosjektleder for mulighetsstudien og delområde 2 og 3. Statkraft sitt 

ansvar begrenses til utredninger og planarbeid for deres eiendom. Norconsult utarbeider 

mulighetsstudien på oppdrag fra Asker kommune. 

Forberedelser til verkstedet 

På grunn av hensynet til smittevernet ber vi om det sendes kun en deltaker fra hver organisasjon. 

For å sikre god forankring i alle organisasjonene har vi formulert noen spørsmål vi ønsker at dere skal 

drøfte internt og ta svarene med i møtet. Vi ønsker at dere skal forberede følgende punkter: 

1. Kort presentasjon av deg/din organisasjon og kort om dine interesser/behov i planområdet 

(3 min). 

 

2. Dagens situasjon (svar på spørsmålene): 

- Hva er de viktigste kvalitetene ved Tofte (både Tofte og planområdet, delområde 2 og 3) 

- Hva er de viktigste utfordringer ved Tofte (både Tofte og planområdet, delområde 2 og 3) 

 

3. Tofte i fremtiden  

  

- Hva er Tofte sine viktigste muligheter i fremtiden? Hva slags funksjoner mener dere 

området burde ha? Hva er de viktigste driverne? Og hva slags bebyggelse burde det være 

her? 

- Hva er Toftes identitet? Og hva ved Toftes egenart bør styrkes i fremtiden?  

Praktisk info 

Påmelding innen 5.november (kun en deltaker per organisasjon). 

Spørsmål kan stilles til: 

Ole Andre Eriksen, Leder Tofte LSU, mobil: 900 49 860, ole.eriksen@outlook.com  

eller  

Linn Tautra Grønseth, prosjektleder Asker kommune, mobil: 911 36 722, 

linn.tautra.gronseth@asker.kommune.no  

 

Retningslinjer for smittevern og avstand vil bli overholdt. 

Invitasjonen er sendt ut til følgende aktører og interessenter: 

1. Elevrådet på Tofte ungdomsskole, leder og nestleder 

2. Ungdomsrepresentanter i Tofte LSU, inkl. vara. 

3. Tofte båtforening 

mailto:ole.eriksen@outlook.com
mailto:linn.tautra.gronseth@asker.kommune.no
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4. Tofte vel   

5. Naturvernforbundet i Røyken og Hurum 

6. Tofte fremad 

7. Tofte handelsstand   

8. Toftes fremtid   

9. Bibliotekar Tofte bibliotek   

10. Hurum historielag   

11. Grundvik Marina  

12. Statkraft  
 

 

Vi håper dere har anledning til å delta!  

Velkommen! 

 

Med vennlig hilsen 

Tofte Lokalsamfunnsutvalg,  

 

på vegne av Asker kommune 

 


