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Årsberetning 2016
Øvre Eiker Idrettsråd
Styrets sammensetning
På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 31.03.16 ble følgende styre valgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder Frøydis Lislevatn, valgt som leder for 1 år (fungerende fra juni2016)
Nestleder Bjørn Gjerstad: gjenvalgt som nestleder for 1 år
Sekretær Pål Woldstad Hanssen: Ikke på valg, 1 år igjen
Kasserer Knut Olav Bakkene: gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Hanne Lyngaas, valgt for 2 år
Styremedlem Amund Lundteigen: Ikke på valg, 1 år igjen
1. varamedlem Anders Dalby Paulsen: Ikke på valg, 1 år igjen
2. varamedlem Stian Berg: Ikke på valg, 1år igjen

Knut Håkon Berglia og Jørn Kvilhaug ble gjenvalgt som revisorer for 1 år
Valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år:
Håvard Lind, leder
Nina Murphy
Per Anton Rakkestad
Bente Tandberg, varamedlem
Det var 13 lag representert på årsmøtet.
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I tillegg møtte:
Trude Andresen, rådmann Øvre Eiker kommune
Gry Fredriksen, idrettskonsulent Øvre Eiker kommune
Marit Skretteberg, Buskerud Idrettskrets
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Styrets arbeid

Det har siden sist årsmøte vært avholdt 11 styremøter og et ledermøte
Noen av de viktigste sakene:
Tildeling av treningstid i kommunale haller.
Idrettskonsulenten har i samarbeid med idrettsrådet tildelt treningstider til de aktuelle
søkere. De fleste av søknadene ble innvilget. Vi har ikke registrert noen kommentarer
hverken på dette eller tidspunktet for tildelingen, utover at det gjennomgående er ønske
om mer halltid vinterstid enn det som tilbys. Hallene er utnyttet maksimalt vinterstid.
Øvre Eiker kommune har vært imøtekommende og åpnet hallene for treningsaktivitet,
tidligere på ettermiddagene, enn hva som har vært vanlig tidligere sesonger. Kommunen
har også åpnet for treningsaktivitet i helgene.
Reklame i kommunale haller.
Retningslinjer for reklame på kommunale idrettsarenaer ble utformet i henhold til
veileder fra Utdanningsdirektoratet og vedtatt i kommunestyret i juni 2016. Kultur og
teknisk i kommunen forvalter ordningen og trekker inn skoleetaten ved behov.

Refusjon av hall-leie.
På årsmøtet i -15 ble det vedtatt at utjevningsordningen også skal omfatte idrettshaller
utenfor kommunens grenser, herunder fotballhaller og Eiker Bordtennisklubb. Denne
ordningen betyr svært mye for mange idrettslag i kommunen og vi gir honnør til Øvre
Eiker kommune for dette og øvrige bevilgninger til idretten.
Anlegg
Eiker Kvikk har fått nytt klubbhus som innvies offisielt i 2017. Fiskum IL har tatt i bruk sin
nye hytte: Fiskumhytta som er bygd nær opp til Hall hytta. Drammen Flyklubb ferdigstilte
sitt nye klubbhus i .
Eiker ski har også i 2016 lagt ned et stort arbeide i forbindelse med sitt planlagte ski- og
skiskytteranlegg. Saken er samt snøproduksjonsanlegg, men fortsatt gjenstår en del
spørsmål som må avklares før endelig plan foreligger.
Både politisk og administrativt har kommunen bidratt i arbeidet.

Oppgaveutvalget og kommunereformprosessen
Oppgaveutvalget drøftet visjoner og verdier for “Fremtidens kommune” gjennom seks
tirsdagskvelder med ulikt tema og på ulike steder i kommunen. Idrettsrådet deltok med et
oppnevnt medlem til møtene i Oppgaveutvalget og var representert ved Frøydis Lislevatn
(2) og Knut-Olav Bakkene (4) i de ulike møtene. En oppsummert anbefaling gikk til
kommunestyret på følgende tema:
 Framtidsbildene
 Lokaldemokratiet og deltakelse i lokalsamfunnet
 Økonomi og planlegging av areal og transport
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Fiskum IL åpnet sin 11er bane – kunstgress, ved Darbu skole
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De kommunale tjenestene

Idrettslagenes utfordringer knyttet til kontingent/treningsavgift for vanskeligstilte
familier/utøvere.
Hokksund Turnforening fremmet sak med dette som problemstilling. Det ble nedsatt et
utvalg som Hanne Lyngaas var idrettsrådets representant i gruppen som ble satt ned
sammen med Hokksund Turn, Øvre Eiker svømmeklubb og Eiker Padleklubb. Gruppen
gjennomførte sitt arbeid iflg. mandat våren 2016 med arbeid med Gry Fredriksen blir
sekretær.
Idrettsrådet sendte
Samarbeidet med kommunen.
Idrettskonsulentjobben har i 2016 vært todelt idet Gry Fredriksen i juni 2016 gikk ut i
permisjon. Sverre Fredriksen tok over ”stafettpinnen” i august, men sluttet dessverre i
desember.
Idrettskonsulentens rolle har vist seg svært viktig for det gode samarbeidet mellom
Idrettsrådet og kommunen jf samarbeidsavtalen og det har i 2016 vist deg sårbart i
overgangsperioder. Idrettsrådets leder er også ny og kom inn først i juni 2016. Dette har
til sammen, i året 2016, gitt styret noen utfordringer i vedr. orienteringen om aktuelle
politiske saker og informasjonsflyt mellom politisk nivå, administrasjon og Idrettsrådet.
Det er ikke avholdt møte med fagkomite 3 i 2016. Fagkomiteen uttrykte i 2015 at det var
viktig at saker av idrettspolitisk karakter, var behandlet i Idrettsrådet, før det kom til
politisk behandling.

Representasjon, møter og kurs
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Frøydis Lislevatn og Hanne Lyngaas representerte Idrettsrådet på Buskerud
Idrettskrets ting, 28.mai Drammen
Knut-Olav Bakkene har deltatt på åpningen av det nye klubbhuset til Drammen
Flyklubb, Hokksund
Frøydis Lislevatn har deltatt i samarbeidsmøte på Flyklubben ad innspill til søknad
om midler
Frøydis Lislevatn har deltatt i innledende drøftingsmøte mellom Hokksund
barneskole, SFO og Hokksund IL ad SFO- modell i Øvre Eiker kommune
Frøydis Lislevatn har deltatt på åpning av kunstgressbane på Darbu, Fiskum IL
Frøydis Lislevatn og Knut- Olav Bakkene har deltatt/representert Idrettsrådet i
Oppgaveutvalget høsten 2016
Bjørn Gjerstad og Amund Lundteigen deltok på Dialogkonferansen på ROS Arena/
Hanne Lyngaas deltok på Idrettsseminaret 2016, Drammens Teater
Hanne Lyngaas og Frøydis Lislevatn deltok på Idrettens festaften i Drammen
Teater
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