Sak 6. Lørenskog Idrettsråds årsmøte 17. mars 2015. Handlingsplan 2015 – 2017.
Styret foreslår:
1. Samarbeid med Lørenskog kommune.
Samarbeidsavtalen mellom idrettsrådet og kommunens ledelse må utnyttes maksimalt. Her
ligger alle muligheter til å påvirke kommunens politikk, anleggsutbygging, vedlikehold av anlegg,
bruk av anlegg, driftsavtaler, driftstilskudd og holdninger til idrett og friluftsliv. Det er spesielt
viktig å ha fokus på
a. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017
b. Kommuneplanen 2014 – 2025
c. Reguleringsplaner og høringsnotater
d. Gratisprinsippet og mer rettferdig fordeling av driftsmidler til idrettslag
2. Samarbeid med idrettsorganisasjonene.
Det sittende styret må holde seg oppdatert på alle områder som berører idrettsrådenes arbeid,
og om nødvendig søke hjelp og støtte. Akershus Idrettskrets utlyser ofte midler og inviterer til
samarbeidsmøter som det det er viktig å følge opp. Det viktigste er:
a. Anleggspolitikk
b. Fordeling av lokale aktivtetsmidler (LAM)
3. Samarbeid med lagene.
Idrettsrådet skal være et bindeledd mellom idrettslagene og kommunen, og det betyr at alle
saker som vedrører idretten skal behandles i idrettsrådet. Idrettsrådet må til enhver tid være
tilgjengelig, både på telefon, mail og sosiale medier. I aktuelle saker kan det også være
nødvendig å opprette møteplasser. De viktigste virkemidlene er:
a. Fadderordning, hvor styrets medlemmer har definerte oppgaver
b. Oppdatert hjemmeside og orientering på idrettsrådets facebookside
c. Møter med lag og aktuelle organisasjoner
4. Integrering og inkludering.
Idrettsrådet har i flere år drevet svømmeopplæring for innvandrerkvinner i samarbeid med
Lørenskog og Rælingen Kappsvømmingsklubb, og dette arbeidet må videreføres. Andre tiltak må
vurderes fortløpende. Den daglige aktiviteten i idrettslagene skal fange opp de som er aktuelle,
men det bør søkes tett samarbeid med:
a. Akershus Idrettskrets
b. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
5. Samfunnskontakt.
Til tross for at det finnes 47 idrettslag og 12 408 aktive medlemmer i Lørenskogidretten, er det
samfunnsnyttige arbeidet for lite kjent. Det er derfor viktig at idrettsrådet har fokus på:
a. De politiske partienes valgprogram og prioriteringer for idrett og friluftsliv
b. Idrettsrådets årlige tildeling av idrettsstipend og hederspris
c. Seminarer og møteplasser

