Årsmelding for Frogn idrettsråd for året 2020
Til årsmøte 8 mai 2021
1. Virksomhetens art og lokalisering
Idrettsrådet for Frogn kommunen er sammensatt med representanter fra
kommunenes ulike idrettslag med retningslinjene fastsatt i basislovnormen for
idrettsråd.
Følgende har sittet i styret i 2020:
-

Leder:
Helge Strypet,
Nestleder:
Roger Schaffer,
Kasserer
Birgitte Lysbakken,
Styremedlem: Sven Halvorsen
Styremedlem: Koert Struijk
Styremedlem: Olav Dvergsdal
Varamedlem: Malin Lilleslåtten

Drøbak-Frogn Idrettslag
Drøbak-Frogn Idrettslag
Drøbak Hundeklubb
Drøbak Seilforening
Drøbak Kajakklubb
Skaubygda idrettslag
Drøbak Frogn Idrettslag

2. Stilling og resultat
Etter styrets mening gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og
resultat av idrettsrådets virksomhet og stilling pr. 31.12.2020:
•
•

Antallet i idrettsregistreringen :
Registrerte aktive barn og unge :

15
4409

Styret har hatt 6 styremøter i løpet av året.
Fir har arbeidet med følgende:
•

•

Organisering av idrettsrådet
o Etablering av nye nettsider
o Samarbeidsavtale med Frogn kommune
Økonomisk støtte til aktivitet og tiltak i idrettslagene
o Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) til idrettslagene
o Vurdering og bevilgning av støtte ut i fra innkomne søknader fra
idrettslagene (kulturmidler)
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•

•

•

•

Deltatt i samarbeidsfora
o Representert i brukerråd Drøbaksbadet KF (Bølgen),
o Representert i brukerråd for nye Badeparken, Drøbak
Innspill til høringer mm
o Innspill til rullering av tiltaksplanen for anlegg i Frogn kommune
o Innspill til markagrense i Frognmarka
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid i tilknytning til idrettens interesser
o Utfordret de politiske partiers satsing på idrett ifbm kommunevalget
2019
o Møter ang nye reguleringsplaner
o Bidratt til å sikre Ullerud banen til fremtidig idrettsformål
Saker angående idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
o Informasjons- og samordningsmøte for lag med brukerinteresse på
Høiås
o Bryggeanlegg Husvikholmen
o Utvikling av Sagajordet («Løkka stadion»)

3. Fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift til grunn ved
avleggelsen av årsregnskapet. Handlingsplanen og budsjettet ligger til grunn
ved den fremtidige drift. Av viktige satsninger nevnes:
•
•
•

•

Videreutvikle samarbeid mellom FIR, politikere og kommuneadministrasjon.
Videre Styrking av samarbeidet med idrettslagene
Utvikle idrettsanlegg for eksisterende og nye idretter og aktiviteter
o Sikre idrettens interesser knyttet til utvikling av Høiås området
o Styrke koordinering mellom idrettslagenes behov
o Øke kunnskapen i idrettslagene om anleggsutvikling, kommunale
prosesser, finansieringsmuligheter og lignende.
I samarbeid med Frogn kommune få utviklet en plan for nærmiljøanlegg
o Få etablert nye nærmiljøanlegg i takt med utvikling av nye boligområder
o Oppgradere eksisterende nærmiljøanlegg i tråd med dagens behov

4. Fordeling av midler
Idrettsrådet har fordelt kulturmidler fra kommunen (Kr. 256 500.-) og lokale
aktivitetsmidler fra Norges idrettsforbund (LAM kr 1 163 710,-) mellom de
forskjellige idrettslagene. Idrettsrådet ser med bekymring på at Frogn
kommunes bevilgning til lokale aktivitetsmidler er synkende.
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5. Arbeidsmiljø
Idrettsrådet har ingen ansatte, og styret har medlemmer av begge kjønn.

6. Ytre miljø
Idrettsrådet har ingen utslipp eller spesielt avfall som forurenser det ytre
miljø.

Drøbak, 11. april 2021, styret for Frogn Idrettsråd
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Roger Schaffer

Birgitte Lysbakken
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Sven Halvorsen

Olav Dvergsdal
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………………………….

Koert Struijk

Malin Lilleslåtten
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