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Sak nr. 10.3 – Flest mulig – lengst mulig
Flest mulig, mest mulig, lengst mulig!" – innspill fra arbeidsgruppe bestående
av tillitsmenn fra ulike grupper i Nesodden IF (NIF)
Redegjørelse:
Årsmøtet i 2018 besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skulle undersøke mulighetene for å
utarbeide forslag til prinsipper for foreningen for å gjøre det lettere for barn og unge å drive med
flere idretter, uten å måtte føle press om å prioritere én idrett foran en annen. Arbeidsgruppa har
bestått av følgende medlemmer: Daniel Olsson – Taekwondo, Tore Bjelland – Fotball, Jan-Petter
Enbusk – Ski, Gørild Wold Wægger – Basket, Tormod Strand – Orientering, Stig Roar Husby - Friidrett
og Pia Rudolfsson Goyer – Hovedstyret (som kun har vært tilrettelegger og sekretær).
Arbeidsgruppa mener at NIF som breddeidrettsklubb må arbeide for at barn og ungdom skal kunne
drive med flest mulig idretter lengst mulig. Gruppa foreslår to hovedprinsipper som foreslås gjort
gjeldende for hele foreningen på gruppenivå, og som foreslås vedtatt på NIFs årsmøte.
Hovedprinsippene lyder som følger:
1. «Det skal legges til rette for at barn og ungdom skal kunne drive med flest mulig idretter lengst
mulig», og
2. «Barn og ungdom skal kunne betraktes som satsende i én idrettsgren selv om de også er aktive i
andre idretter/aktiviteter.»
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar prinsippene som lyder som følger:
1. «Det skal legges til rette for at barn og ungdom skal kunne drive med flest mulig idretter lengst
mulig», og
2. «Barn og ungdom skal kunne betraktes som satsende i én idrettsgren selv om de også er aktive i
andre idretter/aktiviteter.»
Og at prinsippene gjøres kjent og følges opp av NIFs hovedstyre eller den/de som hovedstyret
delegerer oppgaven til.
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