
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd - mandag 4. februar 
2019  
  
Til stede:  Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Hanne Lyngaas, Marit Skretteberg, Stian 

Berg og Pål Woldstad Hanssen  
 
Forfall:   Liv Brurberg Hansen  
  
Til stede var også Gry Fredriksen fra Øvre Eiker kommune. 
  
Sted:  Fotballhallen, Loesmoen 
Tid: Mandag 04.02.19 Kl. 20:00 – 21:45. 
  
 
Sak 1: Protokoll fra styremøte 07.01.2019 
 
Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent uten merknader.  
 
Sak 2: Status Loesmoen. 
 
Idrettshallen har fått forhåndsuttalelse om spillemidler, og det ligger an til at man vil få dette 
som forventet.  
 
 
Sak 3: Status årsmøtesaker  
 
Sekretær skriver sammendrag/oppsummering av styrets arbeid siste år.  
 
Hovedsaken blir kommunale tilskudd, fordeling og ny struktur, hvor styret må legge fram en 
innstilling.     
Knut Olav oppsummerte situasjonen og hva som ligger til grunn for at det må innføres ny  
tilskuddsordning. Situasjonen knyttet til at kommunen har besluttet at støtte skal tildeles som 
hodestøtte til medlemmer bosatt i Øvre Eiker kommune ble diskutert.  Det kan by på 
utfordringer å få inn denne informasjonen.   
Det nye opplegget vil medføre endringer for de som har vært med i ordningen knyttet til 
refusjon av halleie.  Denne ordningen kan erstattes av et opplegg for fordeling av 
husleiestøtte.  
Anslag på total støtte er gjort, og tatt som utgangspunkt i utkast til nye modeller for fordeling.  
2 alternativer er satt opp hvor det er ulik fordeling mellom støtte basert på antall medlemmer 
og støtte basert på aktivitet.  Det ble diskutert rundt utforming av modell, og hvilke faktorer 
som skal legges til grunn for beregning av størrelsen på husleiestøtten.  Det var enighet om at 
det var behov for mer informasjon rundt klubbenes driftskostnader for å kunne framlegge et 
endelig forslag til fordeling av husleiestøtte.  Det jobbes derfor videre med å fremskaffe 
datagrunnlag og saken tas opp igjen på neste styremøte, hvor man må enes om en innstilling 
til årsmøtet.  
 



Søknader om småanleggsmidler og forslag til fordeling ble gjennomgått. Fordelingen er 
basert på de samme prinsippene som tidligere år.  Det tas kontakt med pistolklubben for å få 
en søknad som tilfredsstiller kravene til småanleggsmidler.  
 
 
Sak 4: Eventuelt nytt skianlegg – orientering og status.  
 
De fleste interessenter i et anlegg og berørte naboer etc. var tilstede på dagens møte. 
En rekke innspill kom fra disse.  Bekymringer fremkom fra travselskapet, pistolklubben og 
enkelte andre naboer.  Standarden på veien ble fremhevet som et problem.  
Alt i alt var imidlertid de fleste positive til et anlegg på Myhrespiten.  
I forbindelse med denne saken fremhever styret viktigheten av at lysløypene på Ormåsen 
opprettholdes som nærmiljøanlegg og at dette må tas med i den videre behandlinger av denne 
saken.  
 
Sak 5: Orienteringssaker fra kommunen 
Det ble presisert at Idrettsrådet må komme med eventuelle innspill knyttet til prosessen vedr. 
skianlegget på Spiten så raskt som mulig. Innspillet fra forrige punkt tas med.  
 
Sak 6: Eventuelt. 
 
Ingen saker til behandling. 
 
 
  
Møtet ble hevet kl. 21.50 
 
Neste møte er fastsatt til 4. mars 2019 kl. 18.30 på Rådhuset 


	Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd - mandag 4. februar 2019

