Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd - tirsdag 12. mars 2019
Tilstede: Bjørn Gjerstad, Marit Skretteberg, Knut Olav Bakkene, Hanne LyngaasFrafall: Stian Berg, Pål
Woldstad Hanssen og Liv Brurberg Hansen
Sted:
Tid:

Grupperom på Rådhuset, Hokksund
Tirsdag 12.03.19 Kl. 15.30 – 19.00.

AGENDA
#1 Protokoll fra styremøtet 04.02.2019.
Protokollen godkjennes
#2 Innspill til sak om etablering og drift av kunstgressbane på Loesmoen.
Idrettsrådet gjør vedtak på en todelt løsning som henger sammen som en helhetlig god løsning.
Idrettsrådet støtter rådmannens anbefaling i forhold til avtale med Hokksund IL om etablering og
drift av kunstgressbanen på Loesmoen idrettspark.
På bakgrunn av dialog med de involverte idrettsforeningene ønsker idrettsrådet at kommunen
innvilger 50 000,- til Vestfossen IF og IF Eiker kvikk som en engangskompensasjon (totalt 100 000). De
ekstra midlene i denne saken kommer i tillegg til og helt utenom de forventede ordinære tildelinger
til idretten for 2019. Dette opplever idrettsrådet at vil skape en forenlig og god atmosfære mellom
idretten i Øvre Eiker og kommuneadministrasjon og saken kan avsluttes.
Idrettsrådet advarer sterkt mot rådmannens forslag om å binde opp Idrettsrådet til å sær fordele
enkelte klubber framover i tid. Det anses ikke som en bærekraftig løsning.
#3 Andre saker fra kommunen.
Gry informerer om at det ikke er noen saker denne gangen.
#4 Evaluering av møter med Fagkomite 3.
Knut Olav framla en god presentasjon. Det var et positivt møte med fagkomite 3 der ØEIR la vekt på
viktigheten av å opprettholde ordningen med rentefritt lå. De ble også lagt vekt på utfordringen på
driftskostnader og vedlikehold av anleggsmassen i Øvre Eiker på lengre sikt.
#5 Status Loesmoen.
Det gjenstår juridisk finpuss av overføringsavtalen og leieavtalen. Dette gjøres med
kommuneadvokaten.
#6 Status årsmøtesaker.
Idrettsrådet ble enig om saksliste til årsmøte som blir publisert.
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.
#7 Ny fordelingsmodell for kommunal støtte.
Nye fordelingsmodellen ble diskutert, og Knut Olav utformer forslag som skal framlegges på
årsmøtet. Dette diskuteres ferdig pr. epost.
#8 Eventuelt

Ingen innkomne forslag

