Sak til årsmøtet i Nittedal idrettslag mars 2019

Nedsettelse av anleggskomité som skal jobbe med fremtidige anlegg i Nittedal IL

Saksfremstilling:
Nittedal idrettslag (NIL) har over flere år jobbet med anlegg på ulike nivåer. Gruppene har hatt egne prosjekter,
hovedlaget har hatt egne prosjekter og det har kommet forslag til prosjekter fra andre parter og organisasjoner
som det har blitt jobbet med. De seneste årene har det også vært jobbet mye mot Nittedal kommune i
forbindelse med ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og aktivitet, og det har blitt jobbet opp mot
idrettsrådet for å forankre de behov NIL har hatt og har.
Nittedal er i stor utvikling og vi ser at vi kommer til å få en befolkningsøkning som utfordrer de anlegg vi har i
dag, både innen innhold, men kanskje mest innenfor kapasitet. Hovedstyret ser derfor et behov for å nedsette
en egen anleggskomité som skal jobbe med utvikling av anlegg. Komiteén skal i første rekke prioritere hvilke
anleggstyper NIL skal satse på, hva de skal inneholde og hvor de skal etableres. Dette for å sørge for at NIL
utvikler anlegg som NIL og Nittedal som helhet er mest tjent med. I enkelte tilfeller vil det være hensiktsmessig
å satse på anlegg som ikke er i NIL sitt kjerneområde, dette for å kunne stå rustet til å ta imot nye grupper slik
at NIL kan være med å bidra til enda høyere aktivitet – Folkehelse i fokus. Eksempler på dette kan være
tilrettelegging av skøytebane eller bygging av et eSport rom.
En sentral komité for anlegg bygger opp under styringsmodellen for fleridrettslag iht. NIF sin lovnorm. En
sentral komité er tatt med inn under tiltak i virksomhetsplanen for å nå målet om gode og riktige anlegg til våre
medlemmer. En sentral anleggskomité vil jobbe tett med gruppene i NIL for å fange opp basis behov,
videreutvikling og nyetablering. En sentral anleggskomité vil bidra til å styre retningen til NIL og vil ha ansvaret
for anleggsutviklingen i NIL.

Forslag til vedtak:
Hovedstyret får fullmakt til å nedsette en anleggskomité med ansvar for anleggsutvikling i NIL.
Anleggskomitéen rapporterer til hovedstyret som har det øverste ansvaret for økonomi, strategi og
gjennomføring, og som i alle tilfeller vil være den instans som godkjenner prioritering og gjennomføring. For
prosjekter større enn 1mnok og som ikke ligger i NIL sin langtidsplan må legges frem på årsmøte og legges inn i
langtidsplanen, evt. besluttes i et ekstra ordinært årsmøte før en endelig gjennomføring kan starte.
Mandatet: Jobbe med gruppene i NIL, andre organisasjoner, Nittedal kommune og Nittedal Idrettsråd knyttet
til anleggsbehov. Komitéen skal innhente behov, planlegge, utarbeide kostnadsestimater, legge frem
finansieringsplan, utarbeide drifts og vedlikeholdsplaner og innstille på lokalisering. Komitéen skal legge frem
en prioritert liste over anlegg vi i NIL skal jobbe med inn mot Nittedal idrettsråd, Nittedal kommune og
stiftelser. Listen skal oppdateres årlig, behandles av hovedstyret i februar og legges frem på årsmøte til endelig
godkjenning.
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