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Styret i Øvre Eiker Idrettsråd 2014/2015
På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 25.03.14 ble følgende styre valgt








Leder Grethe K. Lande: gjenvalg 1år
Nestleder Bjørn Gjerstad: ikke på valg 1 år igjen
Sekretær Pål Wolstad Hanssen: gjenvalg 2 år
Kasserer Knut Olav Bakkene: gjenvalg 2 år
Styremedlem Torild G. Hals: gjenvalg 2 år
Styremedlem Amund Lundteigen 1år
Varamedlem Randi Ellen Hansen ikke på valg 1år igjen

Revisorer
 Jørn Kvilhaug: gjenvalg 1 år
 Knut Håkon Berglia: gjenvalg 1 år
Valgkomite
 Håvard Lind leder 1år
 Nina Murpy 1 år
 Per Anton Rakkestad 1 år

Det var 14 lag representert på årsmøtet.

I tillegg møtte:
Ann Sire Fjeringstad, Ordfører Øvre Eiker
Lidia Ivanova Myhre, Kultursjef Øvre Eiker
Gry Fredriksen, Idrettskonsulent Øvre Eiker
Pål Stenbro, nestleder Buskerud Idrettskrets

Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2014

3

Styremøter og ledermøter
Det har siden sist årsmøte vært avholdt 11 styremøter og 2 ledermøter.
Noen av de viktigste sakene
 Styrking av de økonomiske rammene.
Styret sendte en henvendelse til politikerne om en økning på 250 000 kr.
Flertallet i kommunestyret bevilget 350 000 kr. til hall- leie. Styret mente
at dette ville medføre at alle hallene som nå er med i hall-leie ordningen
skulle få 100% dekning. Dette kan vi ikke med sikkerhet si ennå før
hallutleien for høsthalvåret er på plass.
Dette er et stort bidrag til hallidretten i Øvre Eiker.

 Idrettsrådet har vært opptatt av ordningen som kommunen har hatt hvor
det har vært mulig for idrettslag å søke om forskuttering av spillemidler
og et rentefritt lån på 10 år i forbindelse med bygging av anlegg skal
fortsette.
Dette har vært en svært god ordning og har bidratt til at det har blitt
bygd forholdsvis mange anlegg i Øvre Eiker. Saken skal opp i
kommunestyret i nær framtid.

 Idrettspolitisk handlingsprogram.
Idrettsrådet vil ønsker å utarbeide et idrettspolitisk handlingsprogram for
idretten i Øvre Eiker. Det er imidlertid avhengig av at lagene bidrar i
arbeidet. Idrettslagene ble derfor bedt om å gå gjennom sine uprioriterte
liste og stryke det som ikke lenger var aktuelle planer.
Kommuneplan arbeidet og planen for idrett og fysisk aktivitet vil være
viktige bidragsytere til dette arbeidet. Her er det også viktig at
idrettslagene kommer med innspill.
 Møte med fagkomite 3.
Også i år har leder og kasserer hatt møte med fagkomite 3. Her har vi
som de foregående år prøvd å informere om idrettens virksomhet og den
betydningen den har for barn, unge og voksne.
Videre informerte vi om anleggssituasjonen for idretten i Øvre Eiker og
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den betydningen kommunens ordning med forskuttering av spillemidler
og ti års rentefritt lån har hatt.
Viktige saker ble belyst: Rentefrie lån og spillemidler, hall-leie. Hvilke
aktiviteter idrettslagene driver med og den bredden av tilbud som de
representerer. Idretten i Øvre Eiker har ca. 6000 medlemmer og
omsetter for om lag 20 m/nok pr. år. Det viktigste av alt. Mye aktivitet og
idrettsglede for svært mange.
Møtet er lagt opp slik at politikerne skal kunne komme med synspunkter
og spørsmål. Vi opplever disse møtene som nyttige.
 Frivillighet.
Idrettsrådet skal ifølge lovnormen også være en møteplass for offentlig
og frivillig virksomhet.
I den forbindelse har idrettsrådet hatt møte med Terje Kristiansen vedr.
prosjektet «sammen mot 2022» hvor en ønsker å se på mulighetene for
å utvikle nye samarbeidsformer mellom kommunen og de frivillige med
tanke på å produsere mer velferd.
Idrettsrådet mener at det gjennom det arbeidet som allerede gjøres av
idrettslagene er idretten godt i gang. Dialogen med Terje Kristiansen har
ført til at konstituert skolesjef Knut Otto Bermingrud har møtt i
Idrettsrådet og et av hovedtemaene var hvordan få til god dialog mellom
det lokale idrettslag og skolen vedr. de tilbud som idretten kan tilby.

 Instruktøropplæring Hokksund IL.
Idrettsrådet har bidratt med 40 000 kr.til et prosjekt til opplæring av
instruktører i regi av Hokksund IL. Instruktørene vil aktiviser barn etter
skoletid. Amund Lundteigen fra idrettsrådet har fulgt prosjektet. Et
spennende prosjekt som fortsetter fram til skoleslutt 2015.
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Anlegg
Eiker Kvikk endret sin søknad om bygging av 7er bane til bygging av 9er bane.
Det ble godkjent og denne er på det nærmeste ferdig.
Hokksund IL har rehabilitert sin 11er kunstgressbane.Grethe Lande var tilstede
på åpningen. Hokksund IL fikk også prisensom årets anlegg.
Fiskum IL har fått godkjent sin 11er kunstgressbane. Den skal bygges i 2015.
Hokksund IL har fått godkjent og bygd Beachbaner for håndball.
Hokksund har fått godkjent og bygd aktivitetshus på Falkbanen
Hokksund IL har fått godkjent og bygd kiosk/speakerbod på Falkbanen.
Fiskum IL har fått spillemidler til «Hallhytta». Den skal bygges i 2015.
I tillegg har Fiskum IL fått godkjent skileik og gapahuk ved Hallhytta,
flerbruksanlegg sykkel, løpebane og lengdehopp.
Eiker Kvikk har fått Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for sitt nye klubbhus
og det samme har Bakke IF fått for sitt servicebygg v/kunstgressbanen.
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Idrettsrådets hjemmeside
Nestleder Bjørn Gjerstad har utviklet idrettsrådets hjemmeside.
En del informasjon er lagt ut og vi vil også samarbeide med idrettskonsulent
Gry Fredriksen om aktuelle saker.
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Arbeide med kommuneplan og planen for idrett og fysisk
aktivitet
En del av lagene har deltatt i prosessen rundt kommuneplanen. De fleste hadde
ønsker om få avsatt arealer til bygg eller anlegg i planen.
Revisjonen av planen for idrett og fysisk aktivitet har startet opp og lagene er
bedt om å komme med innspill til denne. Leder og nestleder deltar i
plangruppa sammen med 5 andre fra kommunen.
Både kommuneplanen og planen for idrett og fysisk aktivitet vil kunne gi viktige
føringer for idretten i Øvre Eiker. Dette være seg både anlegg og drift.
En kan nok ikke regne med at ressurstilgangen vil øke vesentlig. Idrettsrådet vil
derfor utfordre alle lagene til å se på muligheten for å samarbeide i enda større
grad enn i dag. Eiker ski er et godt eksempel.
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Møter/kurs medlemmer av Idrettsrådet har deltatt i
 Kurs i Klubb admin: Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene og Grethe Lande
 Buskerud Idrettskrets Anleggskurs Kongsberg: Bjørn Gjerstad, Knut Olav
Bakkene og Grethe Lande
 Kretsting Buskerud Idrettskrets: Bjørn Gjerstad, Pål Wolstad Hanssen,
Amund Lundteigen og Grethe Lande
 Ledermøte Buskerud Idrettskrets: Bjørn Gjerstad og Grethe Lande
 Dialogforum Buskerud folkehøyskole: Bjørn Gjerstad, Pål Wolstad
Hanssen og Grethe Lande
 Anleggskonferansen 2014 Buskerud – Telemark – Vestfold, Bjørn
Gjerstad
 Veiledningskurs om spillemiddelsøknader, Rådhuset Hokksund: Bjørn
Gjerstad
 Idrettsanleggsutvikling i Drammensregionen, Buskerud fylkeskommune
og BIK: Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene og Grethe Lande
 Ledermøte: Bjørn Gjerstad, BIK
 Telefonkonferanse: Bjørn Gjerstad, BIK
 Idrettsrådskonferanse: Bjørn Gjerstad og Grethe Lande
 Grethe Lande deltok på Eiker Kvikks julebord
 Grethe Lande har deltatt på Idrettens festaften i Drammen teater

Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2014

9

