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Øvre Eiker Idrettsråd
1.Styrets sammensetning
På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 30.03.17 ble følgende styre valgt:
§
§
§
§
§
§
§
§

Leder Amund Lundteigen, 2 år - valgt som leder for 1 år
Nestleder Bjørn Gjerstad: gjenvalgt som nestleder for 2 år
Sekretær Pål Woldstad Hanssen: ikke på valg, 1 år igjen
Kasserer Knut Olav Bakkene: ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem Hanne Lyngaas, ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem Frøydis Lislevatn, ikke på valg, 1 år igjen
1. varamedlem Liv Brurberg Hansen, valgt for 2 år
2. varamedlem Stian Berg: Ikke på valg, 1år igjen

Knut Håkon Berglia og Jørn Kvilhaug ble gjenvalgt som revisorer for 1 år

2.Valgkomite
Hele valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år.
Sammensetning:
• Håvard Lind, leder
• Nina Murphy
• Per Anton Rakkestad
• Bente Tandberg, varamedlem
Det var 11 lag representert på årsmøtet.
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I tillegg møtte:
Trude Andresen, rådmann Øvre Eiker kommune
Knut Harald Sommerfeldt, Buskerud Idrettskrets som møteleder og underholder
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3.Styrets arbeid
3.1Styremøter - medlemsmøter
Det har siden sist årsmøte vært avholdt 11 styremøter, et arbeidsmøte og et ledermøte.
Leder for Seksjon Kultur og livskraft Christer Best Gulbrandsen deltok på våre første
møter i 2017. Lene Myrvold Velle fra samme seksjon fulgte deretter opp fra kommunen
sin side fram til Idrettskonsulent Gry Fredriksen returnerte fra sin permisjon. Hun har
fulgt opp våre møter og igjen representert stabilitet fra 28.juni 2017.
Roger Faane har deltatt i enkeltsak på vegne av kommunen. Øystein Kalma ble invitert
inn til et møte for å orientere om planer for nytt idrettslag - atletklubb - i Eiker.
3.2Noen av de viktigste sakene
Tildeling av treningstid i kommunale haller.
Lene Myrvold Velle og Roger Faane har i samarbeid med Idrettsrådet tildelt treningstider
til de aktuelle søkere. De fleste av søknadene ble innvilget. Vi har mottatt kommentarer
fra Eiker Badmintonklubb i forhold til prioriteringen og registrerer at det gjennomgående
er ønske om mer halltid vinterstid enn det som kan tilbys.
Bruk av klister i Skotselv Idrettshall
Det er i 2017 utarbeidet nye retningslinjer for bruk av klister i kommunen, gjeldende for
alle flerbrukshaller i Øvre Eiker kommune. Saken hadde sitt utspring i en søknad fra
Bakke IL vedr. åpning for klisterbruk i Skotselvhallen.
Refusjon av hall-leie.
Denne ordningen som gir barn og unge 0-19 år gratis hall-leie, betyr svært mye for mange
idrettslag i kommunen og vi gir honnør til Øvre Eiker kommune for dette og øvrige
bevilgninger til idretten.

Loesmoen Idrettspark – brannen i Hokksundhallen og utvikling av området
Idrettsrådet har vært tungt inne i saken omkring brannen i Hokksundhallen på vegne av
idrettens mange interesser vedrørende gjenoppbygging og nybygging og fulgt opp i et
samarbeid med kommunen. Det er et spennende og veldig viktig arbeid som gjenstår i
denne samskapingsprosessen om en ny og attraktiv Loesmoen Idrettspark.
Idrettsrådets representant Knut-Olav Bakkene er i løpende dialog med kommunen/
idretten ved innledningen til det nye arbeidsåret.
Revidering av kommunens tilskuddsordning til frivillige lag/foreninger
Idrettsrådet har deltatt i møter og Workshops vedrørende kommunens arbeid med en
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Medvirkningsstrategien
Idrettsrådet har vært aktivt deltagende inn i møter og prosesser omkring utvikling av
kommunens medvirkningsstrategi, samt levert høringsuttalelse i saken. Det har vært en
lang prosess og tatt mye frivillig tid, men vært et viktig arbeid.
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ny og mer formalisert tilskuddspolitikk. Idrettsrådet har hatt eget arbeidsmøte i denne
saken og levert innspill til kommunens arbeid på vegne av idretten.
Andre saker
Idrettsrådet har vært i dialog og levert uttalelse til kommunen i forbindelse med ulike
saker.
Her kan nevnes
• Framtidig bruk og salg av Øvre Eiker Stadion
• Idrettens leiemuligheter, betaling og bruk av skolene på helg i turnerings/konkurransesammenhenger.
• Oppdatering og rullering av prioritert anleggsliste.
• Ledermøtets tema: Workshop vedr. fokusområder for framtidas arbeid. Prioritert ble
saken: Idrettsrådet skal de neste årene fokusere på å skape økt dugnadsglede,
frivillighet og samhandling på tvers av aldersgrupper i og utenfor idretten sammen
med Øvre Eiker kommune til glede for idretten.
Anlegg
Følgende anlegg fikk spillemidler i 2017:
§ Hokksund Idrettslag, Falkbanen 11-er kunstgressbane: kr 1 mill.
§ Fiskum Idrettslag, 11-er kunstgressbane: kr 2,5 mill.
§ Hokksund Idrettslag, beachbaner håndball: kr 200 000,§ Hokksund Idrettslag, aktivitetshus Falkbanen: kr 407 000,§ Hokksund Idrettslag, kiosk og speakerbu Falkbanen: kr 68 000,Styret anser det som uheldig at det ikke foreligger søknader om midler til nærmiljøanlegg.
Kommunen anmodes om fortsatt å stimulere til etablering av nærmiljøanlegg de
nærmeste årene.
Samarbeidet med kommunen.
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Idrettskonsulentens arbeid mot Idrettsrådet ble våren 2017 delt mellom to personer i
seksjon og livskraftkommunen fram til Gry Fredriksen kom tilbake fra permisjon i juni
2017. Idrettskonsulentens rolle har vist seg svært viktig for det gode samarbeidet
mellom Idrettsrådet og kommunen jf samarbeidsavtalen og vi er nå på riktig spor igjen.
Idrettsrådet har vært aktivt deltagende med i prosessarbeid vedr. kommunens
medvirkningsstrategi og tilskuddspolitikk. Det ble avholdt et godt møte med fagkomite 3,
30.august 2017.
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4. Representasjon, møter og kurs
§
§
§

Idrettsrådet var representert på Øvre Eiker kommune sin Workshop ”Hvordan sikrer vi
meningsfull medvirkning?” onsdag 3.mai 2017.
Øvre Eiker Idrettsråd var representert på Regional Idrettsrådskonferanse, Scandic
Havna Hotell, Tjøme, 19.-20.mai 2017.
Idrettsrådet har deltatt på studietur og møte vedr. DBK og Øhren skole sin nye hall og
Idretts SFO-ordning, Drammen.

5. Medlemstall
Medlemsregistreringen viser tall fra 2016:
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Idrettsrådet har 23 medlemslag/foreninger.
Nye medlemmer i 2017:
§
§

IL Ramm Eiker
Skotselv Volleyball klubb

§ Eiker Ski
Antallet medlemmer har hatt en gledelig positiv økning med 324 siste år.

6. Arbeidsprogram 2017
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Fordeling av LAM midler
Fordeling av kommunale midler
Prioritering av spillemidler
Administrering av refusjonsordning knyttet til halleie
Gjennomføre årsmøte, ledermøter og møte med fagkomité i Øvre Eiker kommune
Delta i møter med kommune og idrettskrets og andre aktuelle idrettspolitiske
arenaer.
Oppfølging av plan for idrett og fysisk aktivitet
Oppfølging av kommuneplan
Utvikle lokalt idrettspolitisk handlingsprogram
Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling
Initiere til nyskaping og samhandling i anleggs- og aktivitetsutvikling

Det er tildelt og fordelt kr 1 136 183,00 i lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) etter
følgende kriterier: Allidrettsgrupper får tildelt kr. 14 000 pr gruppe, resten blir fordelt etter
antall aktive medlemmer under 19 år.

8. Mottatte midler
Øvre Eiker kommune bidro med kr. 1 252 427 i driftsstøtte i 2017, samt kr 487 825 til
refusjonsordningen knyttet til fri halleie. Kommunale haller stilles til disposisjon for
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7. Lokale anleggsmidler (LAM)
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trening til utøvere under 19 år, uten at det kreves inn halleie. Verdien av dette utgjorde kr
633 000 i 2017.
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I tillegg har kommunen bidratt med rentefrie lån til flere klubber som har bygd
idrettsanlegg.
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