REFERAT
Sportsstyremøte 02/20
Torsdag 17. september 2020 kl. 19.00 – kl. 21.30
Store sal, klubbhuset

Tid:
Sted:

Hovedstyret: Bjørn Tangnes, Kjersti Skautvedt, Anja Tryti, Hans E. Vale, Reidun Bartnes
Kveen
Gruppene:

Bandy/to menn, ASK fotball barn og ungdom v/Hanne Borgen Vassnes,
Friidrett, v/Trine Bagstevold, Hopp v/Eirik Jørgensen, Turløp v/Steinar A,
Engebretsen, Volleyball v/Camilla Robstad

Møterett:

Kara v/Truls Erik Hanevold, Rådet v/Terje Holth, Vestlia v/Bjørn Tangnes,
Kontrollutvalget v/Steinar A. Engebretsen,

Administrasjonen: Svein Granerud (19.15 - 19.45), Eva Sunde Scheel
Forfall:

10/20

Eva Lill Kvisle, Jonas Aalberg, Eivind Willoch, Petter Svensson, Øivind
Gultvedt, orientering), langrenn), skiskyting, alpin, barneidrett, ASKF kvinner,
kajakk, snowboard &freestyle, valgkomiteen
Godkjennelse av referat nr. 1.20, innkalling og dagsorden til møtet 17.
september 2020.
Det var 15 personer til stede i møtet.

HS
v/Bjørn
Tangnes

"Vedtak:
Referat fra møtet 1/20, innkalling og dagsorden til møte 2/20 ble godkjent.»
Innledningsvis informerte styreformannen om at Petter Svenssons habilitet
var diskutert i hovedstyret. På bakgrunn av Petters tilknytning til Asker
Fotball erklærte hovedstyret Petter inhabil i sakene som omhandler Asker
Fotball (11/20, 12/20 og 13/20).
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Orientering kommunens planer for Askerparken
Styreformannen orienterte om at Asker kommune har inngått en
intensjonsavtale med Asker fotball om utbygging av boliger i Askerparken
(matcharenaen m.v.) og bygging av fotballanlegg på Drengsrud hvor de har
tilbudt Asker fotball å flytte til.
Avtalen har vært diskutert i Formannskapet som vedtok å utarbeide en
mulighetsstudie. Klubben - som deleier sammen med kommunen - er ikke
blitt kontaktet. ASK tilbød kommunen å bygge to baner på Borgen
tidligere i 2020, men dette avslo kommunen.
HS har vedtatt at «ASK forholder seg i ro og avventer videre utvikling i
saken.»

HS
v/Bjørn
Tangnes
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ASK - AF - Allianseavtalen
På nytt ble sportsstyret informert om situasjonen/hendelser gjennom årene
etter at man i 2013 var enige om å utarbeide en ny allianseavtale mellom
ASK og AF. Det har vært vanskelig å komme til enighet og
styreformannen viste bl.a. til vedtak i hovedstyret som sier:
«Vedtak:
HS vedtok å gå videre med vedtaket i møtet 4. juni 2020 - ASK vil utrede
konsekvensene ved å behandle AF som en hvilken som helst annen klubb
som ønsker å benytte anleggene på Føyka.»

HS
v/Bjørn
Tangnes

Hovedstyret og administrasjonen utreder nå hvorledes ASK skal
samarbeide videre med AF med bakgrunn i vedtaket.
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Brukerbetaling i Garderobebygget
ASK kan ikke betjene driftskostnader på to klubbhus - både Føyka og
Garderobebygget. Hovedstyret har derfor vedtatt en brukerbetaling/
kostnadsdeling samt vilkår for grupper som ønsker areal i
Garderobebygget. Brukerbetaling skal faktureres brukerne fra 1.1.2021.
Det er AF som i dag benytter størstedelen av bygget. ASKF Kvinner har
imidlertid søkt hovedstyret om å få benytte et lokale på ca. 150m2 i 2.
etasjen til sin gruppe.

HS
v/Bjørn,
Øivind,
Kjersti
Adm
v/Eva
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Orientering anlegg
Prosjektleder Svein Granerud gjennomgikk en presentasjon som viste
anleggsutviklingen på Føyka gjennom tidene. De nye anleggene har en
fantastisk fremdrift basert på god prosjektstyring fra prosjektleder m.fl. i
administrasjonen. De ferdigstilles iht plan / tidligere og har god økonomi.

Adm
v/Svein

Status pr 15. september fra prosjektleder:
• 4 petanqbaner, volleyballbanene, tribunen og håndballbanene er ferdige.
Finplanering og tilsåing gjenstår.
• Parkeringsplassen blir asfaltert og merket i uke 39.
Fotballbanen vil bli ferdig etter høstferien, tilrettelagt for kunstis.
• Hvis det kan bli levert nok strøm inn på området i høst, vil kunstisen være klar til 1.
november.
• Flomlys skal bli levert samtidig.
Det er sendt søknad til kommunen om treningstrapp. Tegningene av lagerbygg for
alle grupper er ferdig, og aktivitetsparken er i prosess.

Sportsstyremøtet nevnte brakken på parkeringsplassen på Solli - som holder på å
falle fra hverandre. Dette må vi gjøre noe med.
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Sportsrunden
De gruppene som var representert i møte, orienterte fra aktivitetene.

Gruppene

TURLØP
La opp treningen med bl.a. løping på bane (stadion). Droppet innendørs
styrke pga rigid regelverk. Full trening i marka tirsdag og søndager - ca 14
- 15 personer på banen, deltar på halvmaraton - 3 løp i nær fremtid.
KONTROLLUTVALG:
Kontrollutvalget i samarbeide med administrasjonen og HS ser på
mulighetene for å lage en felles kontoplan.
BANDY:
Covid-19 påvirket ikke gruppen i det sesongen var ferdig. De starter
innetrening etter høstfeiren. Utfordringer med at de ikke får trent på
Risenga før i 2021 pga utbygging m.v. Bandygruppen håper på kunstis på
Føyka.
FRIIDRETT
Covid-19. For å gjennomføre treninger måtte utstyr kjøpes og foreldre
stille på trening for å vaske. Askerlekene ble utsatt til september.
Treningen starter innendørs i Holmenhallen etter høstferien. Der må de
følge strenge smittevernregler.
HOPP
Sesongen var på det nærmest slutt da Covid-19 slo ned. Utfordrende med
en snøfattig vinter. De ønsker fortsatt samarbeide med barneidretten og er
gjerne med på Skiklubbens vinterdag - om denne blir arrangert.
KARA
Kara har ikke funnet det mulig å gjennomføre sine vanlige tirsdagsmøter
siden 12. mars. I og med at alle er i riskogruppen har ikke dette vært mulig
- de avventer mildere restriksjoner. Medlemmene savner og kunne møtes,
men full forståelse for gruppestyrets holdning. Litt aktivitet på Myggheim
med ved osv. De håper å kunne holde Myggheim åpen, men må avvente
situasjonen.
VESTLIA
Dugnadsgjengen påser at alt er i orden på Vestlia. Det har vært lite utleie
pga Covid-19.
ASKF barn og ungdom
Covid-19 rammet gruppen. Gruppestyret valgte ikke å permittere fast
ansatt eller trenere. De arbeidet hardt og godt med alternative aktiviteter
(digital). Treningen startet opp i påsken, men med svært strenge
restriksjoner. Det er fortsatt strenge smittevernregler med smittesporing og
mye vask m.v. Alle er i gang med kamper, sesongen er halvert og
arrangement avlyst. Det er ikke større frafall i antall spillere enn normal på
denne tiden.

RÅDET
Pga Covid 19 avlyste Rådet seniorfesten. De står for utdeling av klubbens
utmerkelser a) for idrettsprestasjoner og b) god administrasjon. Utdelingen
skjer i forbindelse med årsmøte. Rådet oppfordrer gruppene til å foreslå
kandidater til disse prisene.
Rådet har også som oppgave å gi hovedstyret råd i saker hvor de måtte be
om dette. Nå forbereder Rådet hva det vil bety for gruppene i ASK hvis
fotballen flytter til Drengsrud og det blir boliger i Askerparken. Hva vil
skje med ASK på kort/lang sikt. Spørsmålet er delt i to; idrett og anlegg
samt økonomi.
VOLLEYBALL
Gruppen forholdt seg greit til Covid-19 - det ble litt lengre avbrekk mellom
inne- og utetreningen. De har hatt stor aktivitet på Føyka - innenfor
smittevernreglene. Herrelaget har gjort mye dugnad i forbindelse med
anleggsbyggingen på Føyka. Treningsgruppene er nå godt i gang - det er
store grupper på U15 og U17, men sliter med yngre lag hvor de også må ha
flere foreldre som melder seg til å følge opp de yngre lagene. Herrelaget
rykket opp og spiller eliteseriespill. Landøya er hjemmekamparena -første
hjemmekamp 24. oktober.
ORIENTERING:
• Vi er godt inne i en tilnærmet normal høstsesong
• Vi arrangerte i august kretsløp fra Vardåsen med ca 500 deltakere.
Mange hyggelige tilbakemeldinger om et vellykket arrangement.
• Ser ut til at hele styret sitter et år til
• Som alternativ til årlig Sverige tur i november skal Asker i år arrangere
sprintcup for barn og unge i kretsen sammen med Lillomarka og Koll
• Vi har kjøpt inn utstyr for touchfree tidtaking med støtte fra
Sparbankstiftelsen
• Høstjakta til Askeladden starter opp etter høstferien
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Informasjon/diskusjon diverse fra administrasjonen

A

Idrettssommerskole 3. – 7. august 2020
Skolen ble gjennomført med 52 deltagere mellom 8 -12 år. Stort sett de
samme trenerne som året før, samme opplegg, men i forhold til
smittevernreglene. Hvis vi skal arrangere neste år, bør vi ansette en
ansvarlig person for uken i stedet for administrasjonen. Uken flyttes til
siste uke før skolestart.

Adm +
gruppene

C

Skiklubbens dag lørdag 5. september 2020 er avlyst pga Covid-19
restriksjonene og utfordringene med smittesporing på et åpent
arrangement.

Adm. +
gruppene

D

Aktive lokalsamfunn
«Solvang-sonen» (Jansløkka, Drengsrud og Solvang skole) er i gang med
Aktive lokalsamfunn. Leder for prosjektet er Cathrine Finstad Fallet som
igjen samarbeider med ansvarlige personer på skolene. Aktivitetene er
gratis, er i skoletiden, etter skoletiden og med Fun Friday på fredager på
Solvang skole. Cathrine er midlertidig ansatt i ASK frem til 1. juni 2021. I
utgangspunktet gis det kun midler til første året, vi vet ikke hva som så vil
skje. Vi venter på midler fra skolene og fra omsøkte, godkjente midler fra
Asker Idrettsråd (LAM-midlene) i mellomtiden mottar hun lønn fra ASK.
Når det gjelder Idrettsrådets vedtak om å benytte 20% av LAM-midlene til
Aktive lokalsamfunn - dvs. 20% mindre utbetaling til aktivitetene i
gruppene i ASK, diskuteres denne beslutningen. Vi følger tett opp.

Adm
v/Eva,
Svein

E

Økonomi
En oversikt var vedlagt dagsorden til orientering, ble ikke nærmere
diskutert i møtet.

Adm
v/Eva
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Covid-19 – orientering
• Krisepakke 1 fra Staten:
Klubben (håndball og jenteakademiet) har mottatt totalt kr. 105.000 i
arrangementsstøtte.
• Asker kommune:
ASKs grupper har mottatt kr. 464.197 av godkjent søknadsbeløp på kr.
1.098.439. Beløpet utgjør ca. 42% av omsøkt støtte. Pengene er
overført gruppene.
• Krisepakke 2 fra Staten:
DL har søkt på vegne av gruppene og HS med frist 15. september. ASK
har sendt totalsøknad på kr. 1.270.926. Dekningsgraden er opp til 70%
av omsøkt beløp lik kr. 889.649.
11. september fikk vi beskjed om at ASK tildeles et beløp stort kr.
793.749 lik dekningsgrad 70% av omsøkt og godkjent beløp. 3
aktiviteter totalt kr. 95.900 ble ikke godkjent.
Det betyr at gruppene har fått refundert godkjent, omsøkte kostnader
fullt ut (kommune pluss stat)- så lenge de er innenfor reglene for
søknadene.
• Sentralt har igangsatt en rekke tiltak på anlegget i forbindelse med
oppstart seriespill for bredden.
• QR-kode for registrering – Oppskrift sendt gruppene
• Vi fortsetter med de vanlige tiltakene, mange grupper startet høsten med
utetrening og klubbhuset er fortsatt for det meste stengt.

Adm
v/Eva
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Eventuelt
• Klubbens styrearbeid i praksis v/Idrettskretsen 6. oktober kl. 18.00 21.00 på Føyka. Det er plass til flere fra gruppestyrene - hvem vil med?
Frist beskjed til Eva innen fredag 25. september
• Se mail til gruppene datert 25. juni og 30. juli om diverse kurstilbud fra
Kretsen.

Adm
v/Eva

• E-kurs om koronavett – se vedlagt –
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
• AiA (Alle i Aktivitet) –oppstart og betaling august 2020 er utsatt.
Kommunen vil gi beskjed når prosjektet er klart for lansering - vi vil
informere når vi vet mer. De sier at det skal komme en refusjonsløsning
med tilbakevirkende kraft (høst 2020).
• Møte med NIF - Berit Kjøll ønsket et møte med Asker Skiklubb. 15.
september ble møtet gjennomført med representanter fra NIF,
kommunen og ASK.
NIF klare på at Klubbene har et ansvar for å legge til rette for best mulig
idrett. Samfunnsansvar er ikke idrettens ansvar. Idretten skal ivareta
egne medlemmer og gi gode tilbud og tar ansvar gjennom det.
NIF er også opptatte av idrettsrådenes bruk av LAM-midler.
Men Berit Kjøll ga oss en oppgave:
Idrettspresidenten utfordrer ASK om å være den klubben som har de
beste tilbudene til rimeligste penge. Tar vi den utfordringen? Hvis ja,
hvordan gjør vi det?
Vi foreslår at gruppene tar en intern diskusjon og at HS på nytt
diskuterer utfordringen i møtet i desember.
23. september 2020 – Eva SS /BT

