Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 14.10.2015
Tilstede fra styret: Grethe Lande, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad
Hanssen, Torhild Hals, Amund Lundteigen, og Anders Dalby Paulsen.
Forfall:

Stian Berg

Fra Øvre Eiker Kommune: Trude Andresen og Gry Fredriksen
Fra Idrettslagene:

Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Erik Aasen – IF Eiker Kvikk, Kjell
Bruknapp – Hokksund IL, Anette H. Solbakken – Vestfossen IF, Nina
Murphy – Vestfossen IF, Dan Ove Gundersen – Fiskum IL, Mette
Dramdal – Fiskum IL, Tor Arild Johansen – Bakke IF, Kine Celine
Kristoffersen – Hokksund Turnforening, Pål Brattensborg – Hokksund
Turnforening, Gro Karlsson, Eiker Padleklubb, Per Kruke – Eiker
Padleklubb, Bjørn Steinar Andersen - Eiker Trialklubb, Jan Sandberg –
Eiker Bordtennisklubb, Ingar Brenna – Drammen Flyklubb, Liv
Brurberg Hansen – ECT Eagles, Hilde Aarøe Lien – ECT Eagles, Helga
Peveri, Eiker O-lag
Bjørn Gjerstad representerte Hokksund Pistolklubb i tillegg til å være
styremedlem, mens Anders Dalby Paulsen i tillegg til å være
varamedlem til styret representerte Bakke IF.

Sted:
Tid:

Strandajordet, Vestfossen
Onsdag 14/10-15 kl. 18.30 – 20.30

Leder Grethe Lande ønsket velkommen og åpnet møtet. Det ble foretatt opprop av fremmøtte
representanter.

Sak 1: Orientering om NIFs kontrollopplegg
Oversikt over dokumentasjonkrav ble gjennomgått. Disse legges ut på Idrettsrådets
hjemmeside. Det kom enkelte kommentarer og spørsmål til enkelte punkter som ble besvart.
Sak 2: Fordeling av LAM midler
Knut Olav Bakkene presenterte oversikt over fordelingen og gjennomgikk denne. Det
fremkom enkelte kommentarer/bemerkninger fra salen, spesielt knyttet til Allidrettsgrupper.
Sak 3: Informasjon fra kommunen v/Gry Fredriksen
Følgende punkter ble gjennomgått:
Prioritering av spillemiddelsøknader
Spillemiddelprosessen – nye bestemmelser
Saksgangen for spillemiddelsøknader i Øvre Eiker kommune.

Oversikt over kommunale tilskudd, rentefrie lån og forskuttering av spillemidler til
idretten i perioden 2008 – 2015. Det ble knyttet til dette punktet informert om
søknadsfrister for de kommunale tilskuddene til idretten.
Det ble videre kort orientert om opplegget rundt gratis halleie for barn og unge under
19 år.
Kommunalplan for idrett og fysisk aktivitet 2015 – 2019 – hovedlinjer i denne.
Fordeling av treningstid i kommunale idrettshaller.
Det ble stilt spørsmål til salen om ordningen fungerer tilfredsstillende og det kom
ingen spesielle kommentarer til dette.
Sak 4: Reklame i kommunale haller
Knut Olav Bakkene gjennomgikk saken.
Det ble etter innspill fra Jan Sandberg presisert at et regelverk på området ikke skal komme i
konflikt med eventuell reklame ved spesielle arrangementer lagene måtte ha hvor man er
avhengig av egne sponsorer etc.
Det ble deretter diskutert rundt ulike aspekter ved saken.
Sak 5: Informasjon om Idrettsrådets arbeid
Grethe Lande informerte om de viktigste sakene idrettsrådet har arbeidet med den senere
tiden. Samarbeidsavtalen med Øvre Eiker Kommune som nå er på plass ble referert og
gjennomgått spesielt. Viktigheten av å ha en slik avtale på plass ble understreket.
Sak 6: Informasjon om strategisk plan for Idrettsrådet
Aktuelle hovedelementer i en slik plan ble gjennomgått av Grethe Lande.
Sak 7: Synspunkter og spørsmål fra idrettslagene
Gro Karlsson tok opp spørsmålet om integrering av innvandrere og hvilke tiltak kommunen
har knyttet til dette. Det ble i denne sammenheng henvist til innvandrerrådet, og rådmannen
stilte spørsmål om hva innvandrerrådet og idrettsrådet kan gjøre sammen?
Grethe Lande kommenterte idrettsrådets holdning til integreringstiltak og samarbeid. Dette
ble fulgt opp av kommentar fra Kjell Bruknapp.
Kommunen kan oversende informasjon om de tiltak man har til idrettslagene, slik at disse kan
komme med innspill til hvor man eventuelt kan bidra.
Det kom deretter enkelte kommentarer fra salen om integreringsspørsmålet.
Sak 8: Eventuelt
Rådmann Trude Andresen informerte om kommunen, kommunens økonomiske situasjon og
samspillet mellom administrasjonen og idretten.

Møtet hevet kl. 20.45.

