
 
Sak til Årsmøte Eina Sportsklubb 
Utredning av anleggsplan – etablering av anleggsgruppe 
 
Bakgrunn 
Anleggsdiskusjonen har vært et tilbakevendende tema i en årrekke. Selv om det ikke 
oppleves som noe prekært behov,  vil en god plan sørge for at vi vil kunne utvikle og 
investere i anleggene med tanke på fremtidig aktivitet. 
 
En anleggsplan må baseres på sportsklubbens behov for å drive eksisterende aktiviteter 
og gi et godt tilbud til våre aktive.  I tillegg bør klubbens anlegg sees i sammenheng med 
behov og tilbud til skole/barnehage og andre idrettslag/foreninger i 
kommunen/nærområdet. 
 
På tidligere årsmøter er det lagt frem forslag som innebærer: 

- På sikt samlokaliser all aktivitet rundt Thune skole, for å kunne utnytte 
anleggende både på dagtid og kveldstid. 

- Behov for større hall/gymsal på Thune, både for turn og for skolens aktiviteter. 
- Kunstgressbane, for å være mindre avhengig av været. 
- Skilekeanlegg/skitrase ved Thune for å ha et tilbud ved skolen og nærmere 

sentrum. 
 
Åpent møte med representanter fra NFF (22/2/17), vedrørende kunstgressbane 
anbefalte: 

- lokalisering av kunstgressbane som er lettest mulig tilgjengelig 
- tenke helhetlig, en kunstgressbane krever et garderobeanlegg og tilhørende 

klubbhusfunksjonalitet 
- sett ned en anleggsgruppe som konkretiserer planene, får laget en skisse og 

budsjett (noe NFF kan være behjelpelig med) som kan legges frem til kommunen 
og andre interessenter 

 
For Eina SK betyr det at vi må se behovet for større gymsal med garderobeanlegg  i 
sammenheng med en eventuelt kunstgressbane.  
 
Forslag til vedtak for årsmøte: 
Styret oppretter en anleggsgruppe, som minimum inkluderer en representant fra hver 
aktivitetsgruppe. Anleggsgruppen kan inkludere andre ressurspersoner som gruppen 
finner nødvendig.  
 
Anleggsgruppens mandat er å lage (eventuelt justere/oppdatere tidligere utarbeidete 
planer) en helhetlig anleggsplan som inkluderer: 

1. beskrive klubbens fremtidige behov 
2. utarbeide en grafisk skisse, tilhørende økonomiske konsekvenser og andre 

gevinster/ulemper for et anlegg ved Thune, som inkluderer: 
a. en større gymsal/hall  
b. en kunstgressbane  

og eventuelt ved behov 
c. skilekeanlegg/skiløype  
d. en gressbane  



3. vurdere alternativene for eksisterende anlegg, med tilhørende økonomiske 
konsekvenser 

4. kommunisere og hente innspill fra andre interessenter og myndigheter, for 
eksempel kommune, skoleadministrasjonen/FAU og idrettsrådet  

5. Utarbeide og legge frem en helhetlig anleggsplan for årsmøte, med konkrete 
anbefalinger og eventuelt forslag til videre fremdrift. 

 
Eventuelle kostnader knyttet til utredningen skal godkjennes av styret i samråd med 
aktivitetsgruppens ledere. 
 
 
 


