
Referat fra ekstraordinært årsmøte i Øvre Eiker 
Idrettsråd 12.11.2013 
 
 
 
Sted: IF Eiker Kvikks klubbhus, Hokksund  
  
Tid:  Tirsdag 12/11-13 kl. 21.30 – 21.45. 
 
 
 
 
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, Bente Tandberg og Randi Ellen Hansen. 

 
Forfall:        Jon Omberg. 
 
Fra klubbene:  
 

  Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Kjell Roar Ødeverp – Hokksund IL, 
Kjell Bruknapp – Hokksund IL, Anita Klette – Ramm-Eiker IL, Anette 
H. Solbakken – Vestfossen IF, Rune Fredriksen – Vestfossen IF, Kjell 
Klokkerud – Eiker O-lag, Thomas Olaussen – Fiskum IL, Anne Magnus 
– Bakke IF, Karolina Leversby – Bakke IF, Lydia Smith Olsen – 
Hokksund Turnforening, Pål Brattensborg – Hokksund Troppsturn, 
Kevin Perry – Øvre Eiker Svømmeklubb, Randi Haldorsen – Øvre 
Eiker Svømmeklubb, Anne Gina Sveaass – Hokksund Slalåmklubb.  

 
   I tillegg til å møte som styremedlem, representerte Bjørn Gjerstad 

Hokksund Pistolklubb. 
 
I tillegg møtte:  
  
 Mona Lurås     Øvre Eiker Kommune  
   

 
Det ble minnet om reglene for kjønnsfordeling ved representasjon på årsmøte. 



 
 
 
 
 
De som stilte på årsmøte med 2 representanter av samme kjønn, fikk kun 1 stemme.  

 
 

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 Rune Fredriksen og Randi Haldorsen.  

 
 
Sak 4: Godkjenning av saksliste.  
 
 Sakslisten ble godkjent.  
  
 
Sak 5: Forslag til modell for avregning av hall-leie.  
 

Forslagene fra styret er sendt ut til klubbene og det har også vært avholdt 
informasjonsmøte om saken tidligere, samt at den er behandlet i ledermøte i forkant av 
ekstraordinært årsmøte.   
Knut Olav Bakkene gjennomgikk styrets forslag på ledermøtet, slik at dette ikke ble 
gjentatt her.   
 
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» 



 
Det ble presisert at fordeling for 1. halvår 2013 skal vedtas som egen sak, og forslaget 
til dette ble fremmet først.   Deretter ble forslaget til fordeling høsten 2013/våren 2014 
fremlagt.  
 
Begge forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 

  
Møtet hevet kl. 21.45.  
 
 
 

Hokksund, 12.11.2013 
 

 
 
 
________________________     ______________________ 
      Rune Fredriksen                 Randi Haldorsen
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