
 
 

 

 
 

Idrettsutvalget 5. mai 2014 
 

 Gjennomgang av årshjulet, 15 min 
Det bør legges inn fakturering i årshjulet 
 

 Økonomi 
Det ble diskutert rutiner rundt lister og økonomi. Håndball ønsker å teste muligheten for at man betaler 
treningsavgift via ØHIL shopen. 
 

 Bekkestua barneskole, rekrutering derfra (PRIORITERT SAK !!) 30 min 
o Se skolegrensene her: 

https://www.baerum.kommune.no/Documents/Grunnskoleoppl%C3%A6ring/inntaksomr%C3%A5d
e/Nye%20skolekretser_A0_2.pdf  

Beslutning: Vi skal henvende oss til Bekkestua skole og gi et tilbud til barna. Vi skal lage en avslutning på siste 
trinn i barnehagen der vi tilbyr microfotball. Høsten 2014 kan fotball tilby «Microfotball» for idrettskolen 
tilbyr sitt i september. 
 

 Foreldremedvirkning  
Diskusjon om vi skal lage et opplegg rundt dugnad. Registrering av hva som er gjort. Bruke tid på å utvikle det 
sosiale, slik at frivilligheten kommer.  
 

 ØHILiaden (Jarmyra, 7. september)  
Lars lager en invitasjon som sendes ut. Alle idrettene må sette opp sine idretter som i fjor. 
 

 Felles evalueringsskjema for alle idrettene  
Spørsmål til foresatte, der vi ønsker en «måling» og tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke. Sverre 
sender ut evalueringsskjema og skjema som spør hvorfor man slutter i en idrett. 
 

 Felles oppstartsmøte for «første årgang»  
Beslutning: Det er enighet om at klubben har felles oppstartsmøte for alle idrettene på høsten i første klasse. 
Det skal lages en folder der idrettene fyller inn info. 
 

 Idrettsskolen -  års syklus, erfaringer fra året 2013/2014, 20 min 
o Vurdering av et forlenget opplegg for siste år rundt fotball tilbud. 
o Se vedlegg for dagens planverk fra Agnethe 

Vi må bli bedre på å lage et opplegg som passer barna, og der idretten får tid til å planlegge sine aktiviteter. 
Agnethe bør møte i Idrettsutvalget for å sikre en god plan. 
 
 

 Hva ønsker idrettene å gjøre med de som ikke betaler aktivitetsavgifter og heller ikke søker om 
fritak/reduksjon: 20 min 

o A: Fortsette å purre, la de fortsette å være med på aktivitetene 
o B: Sende sakene til inkasso, la de fortsette å være med på aktivitetene 
o C: Utestenge de fra kamp/trening/konkurranse, beskjed fra administrasjonen 
o D: Utestenge de fra kamp/trening/konkurranse, beskjeder via styreledere i idretten 
o E: Utestenge de fra kamp/trening/konkurranse, beskjeder fra lagledere/trenere 

https://www.baerum.kommune.no/Documents/Grunnskoleoppl%C3%A6ring/inntaksomr%C3%A5de/Nye%20skolekretser_A0_2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Grunnskoleoppl%C3%A6ring/inntaksomr%C3%A5de/Nye%20skolekretser_A0_2.pdf


 

 

 

 
BESLUTNING:  
C, administrasjonen tar kontakt med foreldre og informerer foreldre. Deretter informeres lagleder om at gjeldende 
spiller er utestengt fra en gitt dato. 

 

 Annet 
Vi har en uløst sak som kom klart frem i vårt strategimøte, og det er grenseoppgangen mellom fotball og 
vinteridrettene. Vi bør bruke 5 minutter å bli enige om hvordan vi jobber med dette fremover. 
Beslutning: Det ble avtalt møte 24 juni der vi starter en diskusjon rundt dette temaet. 
 
 


