Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 28.03.2019
Sted:

RVS Stadion, Vestfossen

Tid:

Torsdag 28/03-18 kl. 19.00 – 21.00.

Åpning av møtet
Idrettsrådets leder, Bjørn Gjerstad, ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.
Det ble foretatt opprop i henhold til mottatte påmeldinger og fullmakter.
Følgende var tilstede:
Fra styret i Øvre Eiker Idrettsråd:
Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Marit Skretteberg, Liv Brurberg
Hansen (vara), Pål Woldstad Hanssen og Stian Berg (vara)
Forfall:

Hanne Lyngaas

Fra valgkomiteen: Håvard Lind og Nina Murphy.
Fra Øvre Eiker Kommune: Ordfører Ann Sire Fjerdingstad og Idrettskonsulent Gry N.
Fredriksen
Fra Buskerud Idrettskrets: Knut Harald Sommerfeldt
Fra klubbene:
Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Bjørn Baklid – IF Eiker Kvikk, Kari
Borgersen – Hokksund IL, Kjell Bruknapp – Hokksund IL, Anette H.
Solbakken – Vestfossen IF, Lars Erling Thorrud – Vestfossen IF, Hans
R. Bakken – Eiker O-lag, Ingvild Bartnes Hoen, Eiker O-lag, Kjetil
Holthe – Bakke IF, Pia T. Korsgård – Bakke IF, Stine Thon Kjos –
Hokksund Turnforening, Idar Øsebak – Hokksund Turnforening, Gro
Karlson – Eiker Padleklubb, Ismail Abda – Eiker Padleklubb, Ingunn
L. Letmolie –Eiker Skiklubb, Tom-Erik Eng – Eiker Skiklubb, Kristine
H. Sylling – ECT Eagles, Stein-Roar Veberg – ECT Eagles, Marie
Gjerden, Fiskum IL, Mette Dramdal Jonsson, Fiskum IL, Alexandra K.
Flaathen – Øvre Eiker Svømmeklubb, Kevin Perry – Øvre Eiker
Svømmeklubb, Ken Thomas Andersen – IL Ramm Eiker, Cato Brekke
– Hokksund Pistolklubb

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen.
Knut Harald Sommerfeldt ble foreslått som møteleder og Pål W. Hanssen som
sekretær. Disse ble enstemmig valgt.
Til å underskrive protokollen ble enstemmig valgt Tone Nordli, IF Eiker Kvikk og
Hans Roar Bakken, Eiker O-lag.
Sak 4: Behandle årsberetning for 2018.
Årsmeldingen som var sendt klubbene på forhånd ble gjennomgått av møteleder.
Enkelte av hovedpunktene ble påpekt, herunder de viktigste sakene styret har arbeidet
med siste år.
Hans R. Bakken gav ros til styret for det arbeidet som var utført.
Hans R. Bakken tok også opp spørsmålet om offentliggjøring av styrereferater, og
henstilte til styret at dette gjøres for fremtiden. Bjørn Gjerstad anmodet det nye styret
å ta opp saken på første styremøte.
Deretter ble årsberetningen enstemmig godkjent.
Sak 5: Behandling av revidert regnskap for 2018.
Knut Olav Bakkene gjennomgikk regnskapet for 2018 og redegjorde nærmere for
enkelte poster.
Revisorenes tilbakemeldinger ble referert. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 6: Behandling av handlingsplan for 2018
Handlingsplan for Øvre Eiker Idrettsråd for 2019 ble gjennomgått av Knut Olav
Bakkene og enkelte av punktene i programmet nærmere kommentert.
Hans R. Bakken påpekte at Idrettens kontaktutvalg for Øvre Eiker ble opprettet 14.
mars1969, og foreslo at man burde markere dette siden kontaktutvalget var forløperen
til dagens idrettsråd.
Forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Behandling av innkomne forslag.
Ny fordelingsmodell for kommunale midler.
Knut Olav Bakkene informerte om styrets arbeid med utforming av ny
fordelingsmodell og de konklusjoner som har fremkommet så langt.
Bakgrunnen for behovet for ny ordning ble presisert.
Det ble gitt en kort informasjon om dagens opplegg før man gikk over til mulige
forslag til ny modell. Ulike momenter som spiller inn i forbindelse med utformingen
ble referert.
NIF’s nasjonale målsettinger knyttet til anlegg ble også nevnt, sammen med det som
står i Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 om anlegg.
Anleggsutviklingen i Øvre Eiker ble deretter oppsummert, og viktigheten av samspill
med kommunen ble fremhevet i denne sammenhengen.
Rapportering av medlemmer bosatt i kommunen blir vesentlig fremover, så det ble
presisert at klubbene må være nøye med å rapportere korrekt for at Idretten skal få sin
rettmessige del av den totale potten som fordeles fra kommunen.
Det skal fordeles driftsstøtte og husleiestøtte og Idrettsrådets styre ønsker å innføre en
modell som skal være minst mulig arbeidskrevende for klubbene og Idrettsrådet.
Utdrag av kommunens regelverk for tilskudd ble også framlagt.
Rapportering fra klubbene legges opp til å skje gjennom Idrettsregistreringen.
I tillegg må årsmøtepapirer inkl. årsregnskap sendes inn.
Det ble presentert et forslag til fordeling for 2019 etter nåværende modell.
Det ble stilt enkelte spørsmål fra salen som ble besvart.
Hans R. Bakken kommenterte saksforholdet og påpekte at dette var en kompleks sak
som det var forståelig at man brukte litt tid på.
Tabell for vekting av de enkelte idretter ble lagt fram som et forslag og det ble stilt
spørsmål om dette var veien å gå, og i så fall hvordan vektingen kan skje i praksis.
Det kom ulike innspill og spørsmål fra salen knyttet til saken og flere kommenterte at
det ville være en vanskelig jobb å utarbeide vektene.
Det kom også flere kommentarer på at det er viktig å få en ordning som reduserer
arbeidet med søknadsprosessen for klubbene.
Forslag til vedtak:
Kommunale midler fordeles etter gjeldende modell for 2019.
Utjevning av halleie videreføres i 2019 etter gjeldene regler, men beløpet som fordeles
begrenses til tildelt husleiestøtte. Enstemmig vedtatt.
Det ble videre enstemmig vedtatt at ny modell behandles på ekstraordinært årsmøte i
forbindelse med ledermøtet til høsten.
Sak 8: Behandling av budsjett for 2019.
Budsjettet ble gjennomgått av Knut Olav Bakkene.

Enstemmig vedtatt.
Sak 9: Valg.
Det foreslås at ett varamedlem går ut og erstattes med en ungdomsrepresentant.
Det ble påpekt at dette er et lovendringsforslag som må varsles i saksdokumentene.
Dette var ikke gjort og forslaget faller derfor bort.
Valgkomiteen ved leder Håvard Lind gjennomgikk komiteens forslag til de valg som
skal gjøres dette året:
Leder for 1. år: Knut Olav Bakkene
Nestleder: Ingunn Leander Letmolie, ny - 2 år
Styremedlem: Tormod Brenden, ny – 2 år
Varamedlem: Younes Lasbaa Stengel, ny - ungdomsrepresentant – 2 år
Alle valg var enstemmige.
Styret konstituerer selv kasserer.
Revisorer:

Jørn Kvilhaug, 1 år
Knut Håkon Berglia, 1 år
Alexandra K. Flaathen 1 år

Enstemmig valgt.
Følgende valgkomite ble enstemmig valgt for 1 år:
Nina Murphy, leder
Cato Brekke
Liv Brurberg Hansen
Gjestene har ordet:
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad holdt en kort tale til årsmøtet. Hun berømmet den
innsatsen som idretten utfører for innbyggerne i Øvre Eiker kommune.

Møtet hevet kl. 21.30.

Vestfossen, 28.03.19

________________________

______________________

Tone Nordli

Hans Roar Bakken

