1 Protokoll – Hovedstyret
Møte nr. HS-2006

Tid/sted: Kafeteria Konnerudhallen 14 .Oktober 2021
Tilstede: Kristin Ørmen Johnsen, Jon Ridar Winge, Ola Prestgard, Lars Gunnar Martinsen, Marthe Marlene
Dehli, Helle-Stine Høvås, Karianne Hajum
Gruppelederne: Andre Markussen, Torstein Myklebostad, Thea Utvik, Øystein Alnes Eriksen, Morten Vogt,
Marius Jagland Berntzen, Odd Gusrud

Saksnr

Saksområde/tiltak m.v.

2006-01

Anlegg
Info om utfordringer rundt bygge prosessen som foregår på og rundt
Konnerud Sentrum og behov for parkeringsplasser.
Det har vært møte med utbyggerne, de har mye masser som kan
legges ut for å løse parkerings problemene ved idrettsanleggene på
Konnerud.
Styret er enig i at man jobber fort mot kommunen, for å få til ekstra
parkeringsplasser.
Husk at kommunen må ta kostnaden og gjøre jobben, så ikke KIL
sitter med ansvaret.
Nye Konnerud Arena
Det er ønskelig at Knutepunkt Konnerud ligger i den Nye Arenaen.
Ønsker at Jarlsbergveien stenges
Tenke helhet
Anleggsutvalget består av:
Leder: Jon Reidar Winge
Ansatt: Øystein Julsrud
Kompetanse personer innhentes ved behov
Rådgiver: Geirr Kihle
Gruppene: En representant fra hver gruppe

Ansvar/oppfølging

Dato

Be Nærmiljø utvalget på neste styremøte, for å informere de om
Konnerud IL sine planer.

2006-02

World Cup
Be Arne Madsen på neste styremøte, for å få info om World Cup.
Eierutvalget fortsetter som det er nå frem til arrangementet 3.
mars 2022. Kristin går inn i utvalget.

2006-03

Strategiplan
Styret har vurdert rapporten og sett på anbefalingene fra Future
Konnerud utvalget, og har kommet frem til følgende:
Bestilling til Brage – forespørres om å ta ansvar for Strategiplanen
til Konnerud IL
• Det skal være overordnet
• Det skal være skjematisk
• Et rammeverk – ikke for mye tekst
• Sparringspartner blir Kristin – styreleder
• Planen skal legges frem for styret, og vedtas av styret
• Skal legges frem for gruppene
• «Sammen om noe» - må sees på, hva som menes?
• KIL må tydeliggjøre visjonen – hva skal vi overordnet gjøre?
• Hva ligger i det å være best?
• Flest mulig, lengst mulig?

2006-04

Eventuelt
Facebook innlegg fra verdens aktivitetsdag for eldre.
Administrasjonen har fått forespørsel om å fjerne enkelt bilder fra
facebook siden som omhandler pil og bue.
Styret har besluttet å fjerne disse bildene.
Beredskapsplan
Sendes på høring til gruppene, vedtas i styret etter dette.
Økonomi
Orientering om prosess

2006-05

Møte med gruppelederne

Kort presentasjon av Styret.
Presentasjon av gruppelederne.
Beredskapsplan senes ut på høring til gruppe lederne. Sende evnt
kommentarer til DL. Vedtas av Styret.
Gruppene er forespurt om de vil være med i anleggsutvalget.
Gruppene har svart positivt på dette, ønsker å ha med en
representant inn i utvalget.
Områderegulering for Konnerud Sentrum
Det står i rapporten at det skal bygges ny Konnerudhall.
Info om knutepunkt og hva det er. Ønskes inn i Ny Arena.

Referent: Karianne

