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Styret i Øvre Eiker Idrettsråd 2013/2014
På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 21.03.13 ble følgende styre valgt









Leder Grethe Lande: gjenvalg 1 år
Nestleder Bjørn Gjerstad: gjenvalg 2 år
Sekretær Pål Woldstad Hanssen: ikke på valg 1 år igjen
Kasserer Knut Olav Bakkene: ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Jon Omberg: gjenvalg 2 år
Styremedlem Torild Hals: ikke på valg 1 år igjen
Varamedlem Randi Ellen Hansen: ny 2 år
Varamedlem Bente Tandberg: ikke på valg 1 år igjen

Revisorer:



Jørn Kvilhaug: gjenvalg 1 år
Knut Håkon Berglia: gjenvalg 1 år

Valgkomitè:



Hans Bernhard Sollie: gjenvalg 1 år
Bjørn Steinar Andersen: gjenvalg 1 år

Alle foreslåtte personer som var på valg ble enstemmig valgt.
Det var 12 klubber representert på årsmøtet.
I tillegg møtte følgende:





Mona Lurås, Øvre Eiker Kommune
Pål Stenbro, Buskerud Idrettskrets
Ann Sire Fjerdingstad, Ordfører Øvre Eiker Kommune
Håvard Lind, Hokksund IL
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Oppsummering 2013
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, 2 ledermøter og 1 ekstraordinært årsmøte.
På det første ledermøtet som var 10.10.13 var det informasjon fra Idrettsrådet om aktuelle
saker, samt en orientering om omfordelingsmodellen som Idrettsrådet foreslår. Lagene ble
bedt om å ta denne informasjonen med til sine lag for drøfting.
På neste ledermøte som var 12.11.13 ble dette forslaget diskutert og det ble enstemmig
vedtatt. Forslaget var:
Forslag 1 dreier seg om hall-leie 1. halvår 2013 som utgjør kr. 200 000 og lyder som følger:

«Styret foreslår at kr.75 000 settes av som en buffer rundt praktiseringen av ny
ordning, gitt at den blir vedtatt. De øvrige kr. 125 000 fordeles etter samme modell
som nå vedtas, men basert på forrige sesongs hallbruk.»
Forslag 2 dreier seg om hall-leie høst 2013/vår 2014 og lyder som følger:
«Alle klubber betaler sin respektive leiekostnader til eierne av de ulike hallene, med unntak av
de kommunale. For disse skjer innbetalingen til Idrettsrådet. Klubbene kan søke Idrettsrådet
om å få refundert sin forpliktelse til halleie for treningsaktivitet som gjelder utøvere under 19
år. Idrettsrådet disponerer innbetalt leie for bruk av kommunale haller, til en
refusjonsordning.
Refusjonsordningen gjelder følgende idrettshaller: Skotselv Flerbrukshall, Vestfossen
Flerbrukshall, Sentrumshallen i Hokksund, Hokksundhallen, Eiker vgs., Fiskumhallen,
Miljørommet i Vestfossen, Aerobicrommet i Hokksundhallen. Beregningsgrunnlaget for
refusjonen er de til enhver tid gjeldende hovedprodukter (for eks. helårsforbruk og
vinterbruk).
Refusjonsordningen skal evalueres årlig, i forbindelse med årsmøtet»

På det ekstraordinære årsmøtet som ble holdt rett etterpå ble også dette forslaget
enstemmig vedtatt. Det var 11 lag tilstede på årsmøtet.
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Anlegg
Idrettsrådet foreslo overfor kommunestyret at kunstgressbanen på Skotselv og Hallhytta
skulle prioriteres ved tildeling av spillemidler for kommende år. Videre har Idrettsrådet
støtte forslaget om rentefritt lån til bygging av 7-er bane, kunstgress på Eiker Kvikk, 7-er
bane, kunstgress på Falkbanen og 11-er bane, kunstgress også på Falkbanen.
Torild Gulbrandsen Hals og Grethe Lande har deltatt på informasjonsmøte i Eiker Ski
vedrørende eventuelt anlegg for produksjon av kunstsnø i Ormåsen.

Andre aktiviteter
Idrettsstipendet i 2013 ble tildelt Ib Vegard Andersen fra Skotselv.
Aktiv 365. Også for inneværende år satser Idrettskretsen på aktiv 365. Idrettskretsen
arrangerer kurs for ressurselever fra de tre ungdomsskolene i kommunen. Et kurs høsten
2013 og et kurs våren 2014. Kursene arrangeres på Killingen. Dette opplegget medfører at
kommunen/skolene må betale en egenandel. Denne egenandelen har idrettsrådet vedtatt å
betale for dette skoleåret. Det vil si 20 000 kr. på høsten 2013 og 20 000 på våren 2014.
Kurs. Idrettsrådet tok initiativ til at det ble gjennomført 2 kurskvelder for nytt system for
føring av medlemsregister. Idrettskretsen sørget for kursholder.
I 2013 fikk vi det tjuende idrettslaget i kommunen: Eiker Badmintonklubb.

Saker idrettsrådet har engasjert seg i






Arbeidet med omfordelingsmodellen har tatt mye tid.
Idrettsrådet har samarbeidet med Kulturetaten om Mangfoldfestivalen og Kunst Rett
Vest.
Også i år har Idrettsrådet hatt møte med Fagkomité 3. Der informerte vi om
Hokksund ILs planer for bygging av nytt anlegg på Hobbelstadjordet. Vi oppfordret
fagkomitéen til å se nærmere på mulig plassering av anlegget. Videre informerte vi
om arbeid og utfordringer i idrettslagene. Dette basert på de informasjonsmøtene vi
har hatt med lagene.
I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 foreslo Rådmannen å stryke kr 125.000
på kulturetatens budsjett som skulle bidra til at gratis halleie for barn og unge under
19 år kunne dekkes fullt ut. Rådmannen foreslo også å kutte klipping av fotballbaner i
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kommunen og legge ned Eiker Stadion. Idrettsrådet engasjerte seg i disse sakene
overfor politikerne og i Kommunestyrets behandling av budsjettet ble
Kommunestyrets vedtak at klipping av fotballbaner skulle fortsette som før, Eiker
Stadion skulle bestå og kulturetatens budsjett ble styrket med 125.000.
Idrettsrådet har gjennomgått forslaget fra Norges Idrettsforbund på ny lovnorm for
Idrettsråd og fremmer forslag om denne for Øvre Eiker Idrettsråd på årsmøtet.

Møter/kurs medlemmer av Idrettsrådet har deltatt i




Torild Gulbrandsen Hals og Grethe Lande har deltatt på landskonferanse for
Idrettsrådet i Kristiansand
Knut Olav Bakkene, Bjørn Gjerstad og Grethe Lande har deltatt på anleggskurs på
Kongsberg
Grethe Lande har deltatt på Idrettens festaften i Drammen
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