
Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 26.10.2017 
 
 
Tilstede fra styret:  Frøydis Lislevatn, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad 

Hanssen, Liv Brurberg Hansen og Stian Berg 
 
Forfall:   Amund Lundteigen og Hanne Lyngaas. 
  
 
Fra Øvre Eiker Kommune:  
  Gry Fredriksen 
 
 
Fra Buskerud Idrettskrets:  
  Marit Skretteberg 
 
 
 
Fra Idrettslagene: Tone Nordli - IF Eiker Kvikk, Erik Aasen – IF Eiker Kvikk, Kjell 

Bruknapp – Hokksund IL, Gry Eian – Vestfossen IF, Nina Murphy – 
Vestfossen IF, Stine Thoen Kjos – Hokksund Turnforening, Pål 
Brattensborg – Hokksund Turnforening, Jan Sandberg -  Eiker 
Bordtennisklubb, Hans Roar Bakken -  Eiker O-lag, Anne Marthe 
Peveri - Eiker O-lag, Geir Hennum - Ramm Eiker, Ken Thomas 
Andersen - Ramm Eiker, Marie Gjerden – Fiskum IL, Mette Dramdal 
Jonsson, Fiskum IL. 

 
     
Sted:  Kantinen Rådhuset, Hokksund  
Tid:   Torsdag 26/10-17 kl. 19.15 – 21.30 
 
 
Nestleder Bjørn Gjerstad ønsket velkommen og åpnet møtet.  Det ble foretatt opprop av 
fremmøtte representanter.  
 
 
Sak 1: Informasjon fra kommunen Gry Fredriksen 
 
Det ble informert om følgende saker:  
 
 Kunstgresseminar – Eiker Kvikk’s anlegg brukt som eksempel. 
 Vikar for Roger Faane er Babak Safi 

Tildeling av treningstider – prosedyrer og frister.  Siden kapasiteten i hallene er 
sprengt jobber man med å ta i bruk øvrige lokaler kommunen disponerer.  
Uprioritert anleggsliste – presisering av viktigheten av at denne er oppdatert.  
Prioritert anleggsliste for 2018 og saksgangen for viderebehandling av 
spillemiddelsøknadene.  
2 anlegg har fått ekstra spillemidler i 2017 og er da ute av lista.  

 Det var ingen innspill til listen fra salen.  
 2 nye nærmiljøanlegg på denne lista.  



Nytt søknadsskjema og fagsystem for spillemidler tatt i bruk i oktober 2017.  Det ble 
gitt informasjon om dette som er nettbasert. Innebærer en forenkling i forhold til 
tidligere system. Enkelte detaljer og prosedyrer ble gjennomgått. Mye informasjon om 
anlegg på www.godeidrettsanlegg.no. 

   
 
Sak 2: Fordeling av LAM midler. 
 
Knut Olav Bakkene presenterte oversikt over fordelingen og gjennomgikk denne, etter først å 
ha orientert om fordelingsnøkkelen.  Tallene er ikke endelige da søknadsfristen for tilskudd til 
Allidrettsgrupper er 1. november. Endelig fordeling vil derfor blir foretatt etter dette.  Det er 
mulig å gi innspill til listen fram til 1. november.  
 
Sak 3: Dagens tema: Hvilke saker ønsker idrettslagene at idrettsrådet skal prioritere 
fremover? 
 
Frøydis Lislevatn presenterte temaet og bakgrunnen for hvorfor dette var valgt, samt foretok 
en gjennomgang av det materialet som var utarbeidet som grunnlag for etterfølgende 
workshop.  
Idrettsrådet ønsker å prioritere riktig og utføre sin funksjon mest mulig i tråd med idrettens 
behov og ønsker, og håper at workshopen vil gi et godt bidrag til dette.  
 
Det ble deretter arbeidet i grupper med ovenstående spørsmål basert på utdelt materiale.  
Gruppene ble bedt om å si sin mening om de 5 forslagene til prioriterte oppgaver som lå i 
materialet.  Forslag nr. 1 fikk 13 stemmer, 2 fikk 11 stemmer, forslag 4 fikk 5 stemmer og 
forslag 5 1 stemme.  Oppfølging av kommunal plan for fysisk aktivitet ble i tillegg spilt inn 
som en sak idrettsrådet bør jobbe med. 
  
Gruppene ble deretter bedt om å komme med innspill til hvordan idrettsrådet kan jobbe med 
de 2 sakene som fikk flest stemmer utover det som fremkommer i forslagene.   Nedenfor listes 
i tilfeldig rekkefølge opp de innspill gruppene kom med:  
 
• Jobbe for at pensjonister bidrar mer til det frivillige idrettsarbeidet  
• Jobbe for å synliggjøre idrettens bidrag til reklame for lokalt næringsliv 
• Jobbe for at idrettslagene i større grad skal bidra til å tilrettelegge for uorganisert aktivitet 

på eksisterende arenaer 
• Jobbe tettere mot næringslivet med fokus på anskaffelse av midler og kompetanse 
• Jobbe for at kommunen kan bidra mer på dagtid ved å bistå idrettslagene ifm juridiske 

saker og overfor andre offentlige kontorer og instanser ved behov 
• Jobbe for å bidra til en tettere kontakt mellom Øvre Eiker Kommune og idretten gjennom 

mulighet til å ha møtetidspunkter etc. som er tilrettelagt for frivilligheten, d.v.s utenfor 
ordinær arbeidstid.  

• Jobbe for å opprettholde og/eller øke offentlig økonomisk støtte til idretten  
• Jobbe for å øke samarbeid på tvers av idrettslagene med fokus på hvordan rekruttere yngre 

til administrative/frivillige verv.  
Styret vil ta med seg alle innspill i sitt videre arbeid og vektlegge disse fremover.  
 
 
Møtet hevet kl. 21.15  
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