Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 12.11.2013
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 Øvre Eiker Kommune: Mona Lurås
Fra Idrettslagene:

Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Erik Aasen – IF Eiker Kvikk, Kjell Roar
Ødeverp – Hokksund IL, Kjell Bruknapp – Hokksund IL, Anita Klette –
Ramm-Eiker IL, Kjell Jacobsen- 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, Martin Askim, 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 være styremedlem representerte Bjørn Gjerstad Hokksund
Pistolklubb.

Sted:
Tid:

Eiker Kvikk, Hokksund
Tirsdag 12/11-13 kl. 18.30 – 20.30

Leder Grethe Lande ønsket velkommen og åpnet møtet.
Deretter ble det foretatt opprop av tilstedeværende representanter fra idrettslagene.
Sak 1: Informasjon om arbeidet i Idrettsrådet.
Grethe Lande orienterte om Idrettsrådets arbeid i 2013.
Det ble først informert om arbeidet med administrasjon av vedtaket om gratis hall-leie.
Dette har resultert i det forslag som legges fram på ekstraordinært årsmøte.
Idrettsrådet v/Grethe Lande og Knut Olav Bakkene har hatt møte med fagkomite 3.
Her ble idrettsrådets arbeid presentert og det ble lagt spesielt vekt på at forutsigbarhet i
økonomi er viktig for idretten.
Det ble informert om at Idrettsrådet har sendt brev til de politiske partiene i
forbindelse med Rådmannens forslag til budsjettkutt og manglende økning i tilskudd
til gratis hall-leie.
Idrettsrådet har også siste år satt av midler til Aktiv 365’ s arbeid med skolering av
ungdomsskole elever.

KlubbAdmin – ny løsning for medlemsadministrasjon. Det ble kort referert hva
løsningen innebærer. Foreløpig ikke obligatorisk. Det avholdes kurs på datarommet
på Rådhuset 4. desember om den nye løsningen, med oppfølgingskurs over nyttår.
Klubbene ble oppfordret til å stille opp på kurset.
Tone Nordli stilte spørsmål om hva opplegget til Aktiv 365 gikk ut på, og leder
orienterte kort om dette.
Rune Fredriksen stilte spørsmål om de aktuelle elevene var pålagt forpliktelser som
følge av at de er med på opplegget. Det ble replisert at det først og fremst er snakk om
et skoleopplegg, men idrettslagene informeres om hvem som har deltatt slik at de kan
benytte seg av disse der hvor det måtte være aktuelt.

Sak 2: LAM-midler.
Knut Olav Bakkene presenterte oversikten over tildeling av midler, og gav enkelte
kommentarer til denne. Utbetaling vil sannsynligvis skje i løpet av desember.
Fordelingen er foretatt etter samme prinsipper som tidligere år, d.v.s medlemmer
under 19 år samt allidrettsgrupper. Det ble presentert en fordeling pr. søknadsfristens
utløp 1. november og en fordeling som ble behandlet på styremøte 5. november basert
på de søknader som var kommet inn på dette tidspunkt. Søknad fra Fiskum IL kom
inn etter styrets behandling. Pål Brattensborg mente at Fiskum IL også måtte få
godkjent sin søknad, noe som ble bifalt av Martin Askim. Det kom deretter endel
kommentarer til søknads-fristen og overholdelse av denne. Det ble uttrykt ønsker om
at fristen ble satt absolutt neste år og at det ikke skal være nødvendig med purringer
etter at fristene i prinsippet har gått ut.
Prioriteringslisten inklusive tilskudd til allidrett på Fiskum ble enstemmig godkjent.
Knut Olav tok deretter en gjennomgang av fristene i årshjulet. Det kom kommentarer
fra Rune Fredriksen knyttet til fristen 1. mars, da denne er arbeidskrevende for
klubben. Randi Haldorsen repliserte til dette at andre frister tilsier at den aktuelle
informasjonen er tilgjengelig på dette tidspunktet. Rune Fredriksen stilte deretter
spørsmål ved om det er mulighet for å forenkle dokumentasjonskravet og det kom
deretter kommentarer og ulike synspunkter knyttet til dette fra flere hold. Enkelte
mente det burde være greit å overholde fristen, mens andre syntes det var vanskelig.
Sak 3: Forslag til modell for avregning av hall-leie.
Forslagene var distribuert til lagene sammen med innkallingen til ledermøtet og
ekstraordinært årsmøte.
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»
Knut Olav Bakkene foretok en grundig gjennomgang av modellen, samt bakgrunnen
og formålet med forslagene. Enkelte detaljer ble nærmere redegjort for.
Hovedideen er at det er ønskelig å fordele de aktuelle midlene bredere enn kun til de
lagene som har fått tildelt tid i kommunale haller.
Martin Askim mente forslaget innebærer en dårlig ordning, fordi f.eks. turnhaller faller
utenfor selv om disse aktiviserer mange under 19 år. Knut Olav argumenterte for
styrets forslag som tilsvar til dette. Kjell Bruknapp kommenterte deretter forslaget og
mente at med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak at styrets forslag var rimelig.
Pål Brattensborg kommenterte deretter forslaget og fremmet ønske om at det til
årsmøtet til våren legges fram en fullstendig oversikt over kostnadene til hall-leie for
ungdom under 19 år, slik at man får en bedre oversikt over de økonomiske
konsekvensene. På spørsmål om hva som ville skje fremover redegjorde Grethe Lande
for hvordan man tenker seg arbeidet for å øke de kommunale tilskuddene.
Det ble deretter diskutert litt rundt dette. Det ble etterlyst ideer og gode innspill fra
idrettslagene i denne forbindelse.
Det kom deretter flere synspunkter og innspill knyttet til styrets forslag. Det ble blant
annet fremhevet at man kan se på fordelingen av øvrige kommunale midler for å
kunne rette opp eventuelle skjevheter i forslaget til modell som nå er fremlagt.
Diskusjonen ble avsluttet med at Pål Brattensborg stilte spørsmål til enkelte konkrete
punkter i forslaget. Knut Olav besvarte de spørsmål som ble stilt.
Forslaget ble oppdatert med at de aktuelle haller/arenaer som skal omfattes av
refusjonsordningen ble listet opp.
Ledermøtet sluttet enstemmig opp om de 2 forslagene fra styret.
Sak 4: Prioritering spillemidler.
Mona Lurås gjennomgikk saken og presenterte idrettsrådets innstilling til ledermøtet.
Grethe Lande kommenterte innstillingen, og det kom enkelte kommentarer fra salen til
denne og til spillemidler generelt.
Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Spørsmål og synspunkter fra idrettslagene.
Rune Fredriksen stilte spørsmål om kuttene i budsjettforslaget, og hva som ligger i
dette når det gjelder tilskudd til gratis hall-leie. Mona Lurås redegjorde nærmere
omkring dette og presiserte at de kr.125.000 som har vært fremme i diskusjonen dreier
seg om en økning idretten ikke får, ingen reelle kutt i dagens ordninger.
Grethe Lande presiserte at Idrettsrådet har sendt brev til de politiske partiene om
konsekvensene av kutt i klipping av gressbaner og manglende økning i tilskudd til
gratis hall-leie. Brevet ble referert og det ble deretter diskutert rundt hvilken strategi
som bør velges for slike saker når det gjelder kontakten mot politikere og
kommuneadministrasjonen.
Rune Fredriksen etterlyste mer informasjon fra Idrettsrådet, f. eks. en hjemmeside med
styrereferater, frister, prinsipper for tildeling av kommunale midler etc. Han mente
også at det burde ha gått en kopi av brevet til de politiske partiene til idrettslagene.
Styret redegjorde for det arbeide som er igangsatt når det gjelder hjemmeside.

Sak 6: Eventuelt.
Grethe Lande ba idrettslagene finne kandidater til valgkomiteen i Idrettsrådet, da
valgkomite ikke ble valgt på siste årsmøte.

Møtet hevet kl. 21.30.

