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----------------------------------------------------------------------------------------Sak 5/12
Anleggskonferansen 17. april – endelig program (vedlegg 1)
Vi har ikke lykkes med å få tak i representanter fra Rogalandsamarbeidet, men fått
på plass en presentasjon av samarbeidet mellom Skedsmo, Rælingen og Lørenskog
kommuner. De har bygget et friidrettsanlegg til om lag 30 mill. kr. Jeg har også
invitert KS BTV til å holde ett innlegg, men de har takket nei.
Sak 6/12
Innspill OCC – status så langt
Idrettsrådene er anmodet å komme med innspill med frist 15. mars. Anleggsutvalget
bør møtes på nytt hvis det foreligger noe konkret fra IR’ene.
Anleggsutvalget for tilsendt en oversikt over innspillene etter fristens utløp og videre
fremdrift avgjøres da.
Sak 7/12:

Utarbeidelse av en anleggsrapport for Vestfold

Telemark idrettskrets har utarbeidet en egen anleggsrapport, se:
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/Idrettens%20Anleggsplan%20for%20T
elemark%202009-2012.pdf
Anleggsutvalget bør vurdere om det er et behov for en tilsvarende plan for Vestfold.
Vi får også se på organisering av planarbeidet hvis det er stemning for å gå videre
med en tilsvarende planprosess som i Telemark.
Det vil være aktuelt å sette av midler til utarbeidelse av en slik plan.
Det ble vedtatt at også Vestfold skal ha en anleggsplan etter mal av
Telemarksplanen. Det tas sikte på å ferdigstille planen i løpet av 2012.
Det kan være aktuelt å hente inn eksterne ressurser til å ferdigstille planen.
Sak 8/12:
Eventuelt
Et flertall av anleggsutvalgets medlemmer vil kunne delta på anleggskonferansen 17.
april og med mindre det kommer opp nye saker, tas det ikke sikte på noe møte før
denne dagen.

Med vennlig hilsen
Vestfold Idrettskrets

Bjørn Lauritzen
Organisasjonssjef
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