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1. Styrets sammensetning
På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 22.03.18 ble følgende styre valgt:









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

Knut Håkon Berglia og Jørn Kvilhaug ble gjenvalgt som revisorer for 1 år
01.08.2018 avtrådte Amund Lundteigen som leder og trakk seg fra styret.
Bjørn Gjerstad rykket opp som leder frem til neste årsmøte.

2. Valgkomite
Hele valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år.
Sammensetning:
Håvard Lind, leder
Nina Murphy
Per Anton Rakkestad
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Det var 12 lag representert på årsmøtet.
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I tillegg møtte:
Christer Best Guldbrandsen, Kommunalsjef Kultur og Livskraft, Øvre Eiker kommune
Gry N. Fredriksen, Idrettskonsulent, Øvre Eiker kommune
Marit Skretteberg, Buskerud Idrettskrets

3. Styrets arbeid
Styremøter – medlemsmøter
Det har siden sist årsmøte vært avholdt 10 styremøter og et ledermøte.
Noen av de viktigste sakene
Fordeling av kommunale midler
Styret har behandlet dette i henhold til tidligere vedtatte prinsipper og i samsvar med
frister i årshjulet.
Loesmoen Idrettspark
Styret har vært tett på prosjektet og vært representert ved Knut Olav Bakkene i
prosjektmøter mv. Idrettsrådet har forsøkt å være en pådriver i prosjekt ved å bidra til
samarbeid mellom de ulike involverte parter og å finne smidige løsninger når ulike
problemstillinger har oppstått. Utviklingen i prosjektet har vært fulgt løpende og
jevnlig vært på agendaen på styremøtene gjennom året.
Ny samarbeidsavtale med Øvre Eiker Kommune.
Øvre Eiker Kommune ønsket en standardisering av samarbeidsavtalene mellom de
ulike rådene og kommunen, og kom i den forbindelse med forslag til ny avtale.
Idrettsrådet har vært representert i møter med kommunen og kommet med ulike
innspill og forslag knyttet til utforming av ny avtale for gjennom dette å ivareta
idrettens interesser på best mulig måte. I styremøte 4. september 2018 besluttet
styret å signere ny samarbeidsavtale.

Klage fra Eiker O-lag på tildeling av kommunale midler.
På bakgrunn av for sent levert søknad fikk Eiker O-lag avslag på denne, noe de leverte
klage på. Styret behandlet klagen og vedtok på bakgrunn av tidligere praksis ikke å
ta denne til følge.
Ny modell for tilskudd fra Øvre Eiker Kommune.
Øvre Eiker kommune besluttet i løpet av 2018 å innføre en ny modell for tildeling av
kommunale midler. I hovedsak innebærer dette en overgang til en «hodestøtte»
basert på antall medlemmer i de enkelte idrettslag som er bosatt i Øvre Eiker. Styret
har hatt flere diskusjoner rundt dette og konkludert med at endringen krever at det
også foretas endringer i modellene for tildeling av midler fra Idrettsrådet til klubbene.
Det har vært jobbet aktivt med å utarbeide forslag til modell for framleggelse på
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Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Det skal foretas revisjon av planen og styret kommer med innspill og engasjerer seg i
denne prosessen. Saken har vært opp i flere styremøter i løpet av året.
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årsmøtet 2019. Saken har vært opp på styremøte flere ganger i løpet av året og det
ble informert om saken på årets ledermøte.
Oppfølging etter årsmøtet 2018
Styret har tatt til etterretning de klager som tidligere har kommet knyttet til formelle
forhold rundt innkalling etc. og vil etablere rutiner som medfører forbedringer.
Behandlet søknad om støtte til trenerkurs i Hokksund IL
Etter at tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon ble mottatt, innvilget styre støtte
på kr 20 000.
Møte med Eiker Ski vedr. etablering av nytt skistadion
På styremøte 13.08.18 presenterte Eiker Ski de ønsker og planer man på dette
tidspunkt hadde i forhold til etablering av nytt skistadion. Disse planene er lagt på is
inntil videre da det på et senere tidspunkt har dukket opp et annet aktuelt prosjekt,
se avsnitt om skianlegg
på Myhrespiten nedenfor.
Søknad fra Hokksund IL om forskuttering av spillemidler og rentefritt lån vedr.
Loesmoen.
Styret vedtok i møte 13.08.18 å støte denne søknaden.
Møte med fagkomité 3
Møtet ble avholdt 4. september 2018 hvor aktuelle saker fra Idrettsrådet arbeid ble
presentert for politikerne i komitéen. Det ble uttrykt tilfredshet fra begge parter om
det gode samarbeidet Idrettsrådet har med kommunen.
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Endring av eierskap for kommunale eiendommer og anlegg
Styret engasjerte seg i saken om å legge kommunale eiendommer inn i et eget
aksjeselskap, da man mente dette kunne skape uheldige og utilsiktede følger for
idretten i kommunen.
Dette engasjementet sammen med øvrige innspill førte til at det ble valgt en løsning
med kommunalt foretak i stedet for aksjeselskap.
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Tildeling av treningstider i kommunale haller.
Forslag til fordeling har blitt forelagt styret til uttalelse. Styret har hatt diskusjoner
rundt forslagene og kommet med innspill til tildelingene.
I forbindelse med dette engasjerte styret seg i Buskerud Fylkeskommunes stenging av
gymsalen ved Eiker VGS på kveldstid. Brev til administrasjonen, aktuelle
fylkespolitikere mv.
ble sendt og saken endte med at gymsalen igjen ble åpnet for trening på kveldstid.

Forespørsel om støtte til prosjekt med engasjering av skoleelever som aktivitører og
rollemodeller for fysisk fostring fra Vestfossen IF
Styret behandlet og diskuterte saken. Styret støtter alle initiativ til prosjekter av denne
typen, men har begrensede muligheter til å kunne bidra økonomisk.
Skifte av leder.
Amund Lundteigen trakk seg fra styret og nestleder Bjørn Gjerstad rykket opp som
leder fram til neste årsmøte.
Ledermøte 2018
Ledermøte ble avholdt 25. oktober 2018 i Formannskapssalen på Rådhuset i
Hokksund.
Kunstgressbane Ormåsen
Styret er holdt informert fra kommunen om saken, herunder ønsket om å legge til rett
for kunstgress uten granulat. Styret stilte seg positive til dette.
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Skianlegg på Myhrespiten
Denne saken kom på agendaen rundt årsskifte da styret mottok informasjon om at
det var satt av midler til idrettsformål etter salg av Burudstua. Det var etablert en
prosjektgruppe under ledelse av Ole Terje Letmolie for å se på om man kunne bruke
disse midlene til å utvikle et skianlegg på Myhrespiten. Styret har vært representert
på flere møter med prosjektgruppa og andre som vil bli berørt av et slikt anlegg, samt
kommunen.
Styret har vært opptatt av at et samlet skimiljø i Øvre Eiker må stå bak og slutte seg til
planene om et slik anlegg. Videre har styret presisert at dersom et slik anlegg blir
realisert er det viktig at lysløypa på Ormåsen opprettholdes som et nærmiljøanlegg og
at dette tas med i kommunens videre behandling av saken.
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Anlegg
Følgende anlegg fikk spillemidler i 2018:





Eiker Kvikk, Idrettshus
HIL, Garasje
Fiskum IL, Idrettshus241 000
VIF, Strandajordet idrettspark, fotball kunstgress




O-kart Røysåsen-Lauvtjern-Årbogen
O-kart Ormåsen-Dørja-Junger

1 500 000
158 000
887 000
151 000
175 000

Kommunen anmodes om fortsatt å stimulere til etablering av nærmiljøanlegg de
nærmeste årene.
Samarbeidet med kommunen.
Samarbeidet med kommunen har vært godt. Dette reguleres gjennom
samarbeidsavtalen mellom Idrettsrådet og kommunen. Idrettskonsulentens rolle er
svært viktig for dette gode samarbeidet. Idrettsrådet har vært aktivt deltagende med i
prosessarbeid vedr. kommunens medvirkningsstrategi og tilskudds-politikk.
Det ble avholdt et godt møte med fagkomité 3, den 4. september 2018.

4. Representasjon, møter og kurs






Idrettsrådet var representert på flere møter med kommunen i forbindelse med
ny samarbeidsavtale og medvirkningsstrategi.
Idrettsrådet har vært representert på møter i forbindelse med nytt
idrettsanlegg på Loesmoen.
Idrettsrådet var representert på Buskerud Idrettskrets Tingseminar 2018
Idrettsrådet var representert på møter i forbindelse med eventuelt nytt
skianlegg i Myhrespiten .
Idrettsrådet deltok på Idéverksted om fremtidens svømmetilbud.
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5. Medlemstall
Medlemsregistreringen viser tall fra 2017:
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Idrettsrådet har 22 medlemslag/foreninger.
Avgang medlemmer i 2018:


Eiker Badmintonklubb

6. Arbeidsprogram 2018







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
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7. Lokale anleggsmidler (LAM)
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8. Mottatte kommunale driftsmidler
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Til sammenligning, klubbenes samlede omsetning:
2008

16 974 299 kr

2018

28 746 735 kr

