Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 31.03.2016
Sted:

Eiker O-lags klubbhus, Ormåsen

Tid:

Torsdag 31/03-16 kl. 18.30 – 21.50.

Sak 1: Åpning av møtet
Idrettsrådets leder, Grethe K. Lande, ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
Sak 2: Godkjenning av representantene.
Det ble foretatt opprop i henhold til mottatte påmeldinger og fullmakter.
Følgende var tilstede:
Fra styret:
Grethe Lande, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad
Hanssen, Torhild Hals, Stian Berg og Anders Dalby Paulsen.
Forfall:

Amund Lundteigen

Fra valgkomiteen: Håvard Lind og Bente Tandberg.

Gjester:
Trude Andresen – Rådmann, Gry Fredriksen – kulturseksjonen,
Marit Skretteberg – Buskerud Idrettskrets
Fra klubbene:
Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Bjørn Baklid – IF Eiker Kvikk, Kari
Borgersen – Hokksund IL, Kjell Bruknapp – Hokksund IL, Anette H.
Solbakken – Vestfossen IF, Lars-Erling Thorrud – Vestfossen IF, Hans
R. Bakken – Eiker O-lag, Helga Peveri, Eiker O-lag, Mette Dramdal –
Fiskum IL, Dan Ove Gundersen – Fiskum IL, Siv Iren Hansen – Bakke
IF, Tor Arild Johansen – Bakke IF, Kine Celine Kristoffersen –
Hokksund Turnforening, Pål Brattensborg – Hokksund Turnforening,
Rune Fredriksen – Eiker Bordtennisklubb, Gro Karlson – Eiker
Padleklubb, Leif Dalan – Eiker Padleklubb, Jon Peter Wium – Øvre
Eiker Svømmeklubb, Alexandra Flaaten – Øvre Eiker Svømmeklubb,
Ingar Brenna – Drammen Flyklubb, Stig Harald Hovind – Drammen
Flyklubb, Liv Brurberg Hansen – ECT Eagles, Stein-Roar Veberg –
ECT Eagles, Bente Forsberg – Hokksund Pistolklubb
Øvrige: Frøydis Lislevatn og Hanne Lyngaas.

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen.
Grethe K. Lande ble foreslått som dirigent og Pål W. Hanssen som sekretær. Disse ble
valgt.
Til å underskrive protokollen ble valgt Siv Iren Hansen og Bjørn Baklid.
Sak 4: Godkjenning av saksliste.
Sakslisten ble godkjent.
Sak 5: Godkjenning av styrets årsberetning for 2015.
Årsberetningen som var sendt klubbene på forhånd ble gjennomgått av møteleder.
Enkelte av hovedpunktene ble nærmere omtalt.
Punktet om reklame i kommunale haller ble kort redegjort for av Knut Olav Bakkene.
Deretter ble årsberetningen godkjent.
Sak 6: Regnskap for 2015 og budsjett for 2016
Knut Olav Bakkene gjennomgikk regnskapet for 2015.
Revisorenes tilbakemeldinger ble referert. Regnskapet ble deretter godkjent.
Neste punkt var gjennomgang av budsjettet for 2016, også ved Knut Olav Bakkene.
Budsjettet ble godkjent.
Sak 7: Fordeling av kommunale midler.
Knut Olav Bakkene gjennomgikk og kommenterte de ulike tildelingene av midler og
refererte betingelsene knyttet til tildelingene:
•
•
•
•
•

Småanleggsmidler
Refusjon halleie
Topp-/talentmidler
Driftsmidler
Anleggsmidler

Hans R. Bakken kommenterte at utviklingen i tildelte midler for de som ikke omfattes av
ordningen med refusjon av halleie er svak.
Fordeling av driftsmidler og topp-/talentmidler ble enstemmig vedtatt, men det ble gitt
rom for justeringer etter en kontroll av samlet medlemstall og Hokksund Turnforening
og Hokksund Troppsturn, som nå har slått seg sammen til en forening.
Det var kun kommunale anlegg som fikk tildelt tippemidler i 2015. Kommunale
anleggsmidler tildeles da etter gjeldende retningslinjer neste prosjekt på prioritert liste:
IF Eiker Kvikk, 9`er kunstgressbane, Fotball.

Vedtak: IF Eiker Kvikk tildeles kr. 220 000,- i anleggsmidler.
Det ble diskutert og forklart litt rundt opplegget for disse midlene med utgangspunkt i
spørsmål fra salen.
Sak 8: Behandling av forslag til arbeidsprogram
Arbeidsprogram for Øvre Eiker Idrettsråd for 2016 ble gjennomgått og enkelte av
punktene i programmet.
Finansiering av idrettsanlegg ble tatt opp fra salen som et viktig punkt, og det ble
klargjort at dette må Idrettsrådet arbeide videre med. Tilrettelegging for integrering av
flyktninger/innvandrere ble også tatt opp som et forhold Idrettsrådet må følge opp og
bidra til. Det ble kommentert at dette også vil være en naturlig del av oppfølgingen av
kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Sak 9: Behandling av forslag til planer for anlegg- og aktivitetsutvikling.
Planer for anlegg og aktivitetsutvikling ble punktvis gjennomgått.
Avtalen mellom kommunen og Idrettsrådet ble trukket fram i denne forbindelse.
Interkommunalt samarbeid og samarbeid mellom flere klubber om større anlegg ble
også fremhevet.
Det ble foreslått fra Rune Fredriksen at teksten i punktet om skolebehovsplan endres
fra bør til skal når det gjelder vurdering av utvikling av idrettsanlegg.
Sak 10: Behandling av innkomne forslag.
Følgende forslag var mottatt fra Hokksund Turnforening:
Hokksund Turnforening hadde en sak/diskusjon på årets årsmøte angående
støtte/sponsing av kontingent/treningsavgift for vanskeligstilte familier/utøvere. Vi
synes dette er et vanskelig tema og ønsker at det blir tatt opp på årsmøtet i Idrettsrådet.
Da kan alle idrettslagene komme med innspill/erfaringer slik at dette temaet kan
behandles likt av alle.
Pål Brattensborg kommenterte/redegjorde for forslaget, og etterlyste innspill fra de
øvrige idrettslagene i hvilken grad de hadde erfaringer omkring problemstillingen.
Jon Peter Wium, som har erfaring fra integreringsarbeid, delte sine erfaringer og
synspunkter på saken med salen. Det kom deretter flere innspill og meningsutvekslinger. Det ble fra flere hold påpekt at dette er en sak Idrettsrådet
bør se nærmere på og følge opp. Det fremkom også at det foreligger midler til
disposisjon som det kan søkes på, og det var enkelte som hadde kunnskap og erfaring
fra måter å løse problemet på.
Det var forslag om å sette ned en gruppe med medlemmer både fra Idrettsrådet og
enkelte av klubbene som kunne arbeide videre med å kartlegge finansieringsmuligheter etc. Eiker Padleklubb, Hokksund Turnforening og Øvre Eiker
Svømmeklubb sa seg villige til å delta i en slik gruppe.

Sak 11: Behandling av ny lovnorm
Lovnorm for idrettsråd ble vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
Forslag til lovnorm for Øvre Eiker Idrettsråd var sendt ut som vedlegg til innkallingen.
Det ble diskusjon rundt tidsfristen for avholdelse av årsmøtet i Idrettsrådet som er
foreslått til 31. mars. Bakgrunnen for dette var at Idrettslagene må ha sendt inn
revidert årsregnskap etc. til Idrettsrådet før årsmøtet avholdes, og det ble fra enkelte
idrettslag uttrykt problemer med denne fristen. Det ble imidlertid avklart at
foreløpige dokumenter kan sendes inn, og at endelige signerte utgaver kan ettersendes.
Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt.
Sak 12: Valg.
Valgkomiteen ved leder Håvard Lind gjennomgikk komiteens forslag til de valg som
skal gjøres dette året:
Frøydis Lislevatn, 2 år - leder for 1. år
Knut Olav Bakkene, 2 år
Pål Woldstad Hanssen, 2 år
Hanne Lyngaas, 2 år
Alle ble enstemmig valgt.
Revisorer:
Jørn Kvilhaug, 1 år
Knut Håkon Berglia, 1 år
Enstemmig valgt.
Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt for 2 år:
Håvard Lind, leder
Nina Murphy
Per Anton Rakkestad
med Bente Tandberg som varamedlem
Det ble vedtatt å gi styret fullmakt til å utpeke representanter til Buskerud Idrettskrets
ting.
Sak 13: Gjestene har ordet.
Rådmann Trude Andresen holdt en tale til årsmøtet og takket de frammøtte for den innsatsene
de gjør for idretten i kommunen. Hun fokuserte deretter på følgende punkter:
- Kommunereformen
- Ny seksjon i kommunen – Kultur og Livskraft. Idretten ligger under denne
seksjonen. Dette vil medføre endringer i kommunens kommunikasjon mv. overfor
frivillige organisasjoner. Leder for seksjonen vil bli ansatt i nær framtid.
- Strategi for innbygger- og brukerinvolvering i Øvre Eiker.
- Kommunens arbeid med vanskeligstilte barn og familier og utforming av hvordan
dette arbeidet skal organiseres.
- Skolebehovsplan
- Etablering av tverrfaglig ressursteam for håndtering av flyktninger. Samarbeid
med Idretten vil bli en del av teamets arbeid.

Idrettskonsulent Gry Fredriksen informert om følgende saker:
-

Spillemidler og søknadsprosess. Revidert utgave av bestemmelsene kommer i juli.
Reklame i kommunale haller
Tildeling av treningstider i kommunale haller
Friluftskartlegging – hvilke områder er viktige?
Oppdatert kontaktinformasjon for Idrettslagene må sendes kommunen ved
endringer
Endringer i anleggsplaner etc. må meldes kommunen
Aktivitetstilbud i skoleferien – kommunen åpen for å samarbeide med
idrettslagene om lavterskeltilbud
Ski- og løypeutvalget. For de klubbene som har sine representanter på valg er det
frist 1. september for å melde inn kandidater.
Midler via familiesenteret og NAV
Utstyrssentral

Marit Skretteberg fra Buskerud Idrettskrets fokuserte på anlegg, og spesielt samarbeid
på anleggssektoren, samt samlokalisering mellom skoler og idrettsanlegg.
Idrettsrådet i Øvre Eiker fikk honnør for godt arbeid, og hun minnet deretter om at
idrettskretsen holder flere styrekurs for idrettslag og idrettsråd. Det ble også informert
om hvor man finner opplysninger om bygging av idrettsanlegg og hvordan man skal
gå fram når man skal utvikle og bygge idrettsanlegg.
Frøydis Lislevatn takket deretter for tilliten som nyvalgt leder, informerte kort om seg
selv og hva hun ville fokusere på som leder av Idrettsrådet.
Grethe Lande takket deretter Torild G. Hals for innsats som styremedlem i 4 år, før
møtet ble avsluttet med at Bjørn Gjerstad overrakte blomster til Grethe som
avtroppende leder.

Møtet hevet kl. 21.50.

Ormåsen, 31.03.2016

________________________
Bjørn Baklid

______________________
Siv Iren Hansen

