
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – mandag 10. februar 2020 

 

Tilstede: Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad Hanssen, Marit Skretteberg, Stian Berg og Tormod 
Brenden. 

Forfall: Younes Lasbaa Stengel, Ingunn Leander Letmolie og Hanne Lyngås 

Fra Øvre Eiker Kommune: Hanna Thommessen 

         Christer Gulbrandsen på telefonlinje under sak 2 og 3. 

 
Sted: Rådhuset Hokksund. 
 
 
Sak 1: Referat 
 

Styremøte 25.11.2019 
Referat fra styremøte 14.10.19 godkjent etter justeringer for innspill fra Hanne Lyngås.  
 

Sak 2: Kveldens gjest, kommunalsjef Leif-Arne Steingrimsen 
 
 Forskuttering (spillemidler og mva) og rentefrie lån.  Knut Olav Bakkene redegjorde først for 
 ordningen og hva den betyr for idretten.  

Steingrimsen informerte deretter om sin oppfatning av hvordan ordningen praktiseres og 
hvilken betydning dette har for regnskap og regnskapsføring.  Blant annet vil det etter hans 
oppfatning være ønskelig å synligjøre «rentetapet» kommunen får regnskapsmessig med 
tilskudd til idretten som motpost.   
Kommunens behov for investeringer og bruk av oppsparte midler(fondsmidler) i denne 
forbindelse kan bety at mulighetene for å gi nye lån kan begrenses.  Det eksisterer en 
handlingsregel som begrenser kommunens mulighet for gjeldsopptak slik at dersom 
kommunens fondsmidler brukes opp og lånerammen benyttes vil det ikke være midler å låne 
ut til idrettsformål. 
Det ble deretter diskutert rundt ordningen, kommunens praktiske håndtering av denne, 
muligheten for å finansiere den og hvilken betydning den vil ha for å realisere nye 
idrettsanlegg.  
Det ble presisert at det ikke foreligger noe ønske om å avvikle ordningen, men at det kan 
tvinge seg fram begrensninger av rene økonomiske årsaker.  

  
 
Sak 3: Skolebehovsplan – Høringsutkast fra oppgaveutvalget  
 

Kommunalsjef Christer Gulbrandsen redegjorde litt for sine tanker rundt utkastet og de 
planer som fremkommer i dette.  
For Idrettsrådet er det naturlig å ta opp spørsmålet om sambruk og samordning mellom skole 
og idrett.  

 
Når det gjaldt selve utkastet kommenterte Tormod Brenden at han ikke var enig i den 
sentraliseringen det legges opp til ved bygging av nye skoler.  Hans oppfatning er at mer 



desentralisert utbygging av skoler sammen med idrettsanlegg vil medføre økt aktivitet blant 
barn og unge fordi man får økt nærhet til idrettsanlegg. 

  
Det ble fremhevet at det er flere spørsmål som spiller inn. Hva skal til for å skape en god 
skole? Hvordan skal man få mest ut av tilgjengelige midler i en presset økonomisk situasjon?  

 
Ny barneskole på Loesmoen bør legge opp til å utnytte de nye idrettsanleggene som er 
etablert der.  

 
Det ble foreslått å innhente uttalelser fra idrettslagene til høringsutkastet før styret tar 
endelig stilling til dette.  
Fristen for tilbakemelding på høringsutkastet er 10. mars, slik at dette må sendes klubbene så 
fort som mulig.   

 
 
Sak 4: Årsmøte 2020 
 

Møtet avholdes torsdag 26. mars kl. 19 i Hokksundhallen.  Det sendes ut varsel til alle 
idrettslagene.  
 
En markering av Idrettsrådets 50-års jubileum kan legges inn i forkant av årsmøtet hvor 
tidligere styreledere inviteres.  Det legges opp til en omvisning i det nye anlegget på 
Loesmoen med en enkel servering.  
 
Forslag til kjøreplan for årsmøtet:  
Innledningsforedrag 
1 Godkjenning av stemmeberettigede.  
2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.  
3 Valg av møteleder, referent samt 2 til å undertegne protokoll.  
4 Behandling av årsberetning for 2019.  
5 Behandling av revidert regnskap for 2019.  
6 Behandling av handlingsplan for 2020.  
7 Behandling av innkomne forlag.  
8 Behandling av budsjett for 2020.  
9 Valg 
  

  Gjester:  
◦ Ordfører Knut Kvale, Øvre Eiker kommune  
◦ Idrettskonsulent Knut Harald Sommerfeldt, Viken Idrettskrets  
◦ Idrettskonsulent Hanna Thommessen, Øvre Eiker kommune  

 
 

 
 
 
 
 
 



Sak 5: Revidert årshjul 
 
Frister for idrettslag 2020: 
 
01.03  Innrapportering av treningstid 
01.03 Søknad om mva-kompensasjon 
15.03 Innrapportering av antall medlemmer med bostedsadresse utenfor kommunen 
15.03 Søknad om treningstid i kommunale haller og gymsaler.  
25.03 Frist for innsendelse av årsmøtepapirer 
27.03 Årsmøte i Idrettsrådet 
30.04  Idrettsregistreringen 
April Søknad om kulturmidler. Idrettslag kan søke på noen av tilskuddsordningene. 
15.06 Varsel om søknad om spillemidler til idrettsrådet 
01.09 Forslag til nye anlegg som skal rulleres inn i anleggsplanen 
Okt. Idrettsrådets ledermøte avholdes innen utgangen av oktober 
10.10 Søknad om driftstilskudd til organisering av Allidrettsgrupper 
15.10 Ferdig konkrete søknader om spillemidler og kommunale midler til nyanlegg 
 
Det var ingen innvendinger i styret til tidsplanen.  
 
Sak 6: Innspill til arbeidsplan 
 

- Skistadion, Idrettsrådets rolle 
- Skolebehovsplan 
- Kommunal plan for fysisk aktivitet 
- Fordeling av LAM midler 
- Fordeling av kommunale midler 
- Prioritering av spillemidler 
- Gjennomføre årsmøte, ledermøter, og møte med Fagkomité 3 
- Delta i møter med kommune og idrettskrets, samt andre idrettspolitiske arenaer 

 
I forbindelse med punktet om skistadion ble det en diskusjon rundt denne og hvilken rolle 
idrettsrådet skal ta i forhold til prosjektet.  Mottatt oversikt over status ble gjennomgått og diskutert. 
Det var enighet om at Idrettsrådet må følge prosjektet og komme med innspill dersom man ser at det 
er aktuelt. Saken følges videre i neste styremøte.  
 
Sak 7: Hannas hjørne – Aktuelle saker fra kommunen 
 

1. Nærmiljøanlegg på Røren 
Hannah skal ha møte med de som står bak om saken.  

2. Dykkerklubben (Eiker Undervannsklubb) 
Klubben har behov for lokaler, men det foreligger p.t ingen kjente alternativer.  
Styret stiller seg positive til at klubben etablerer seg og blir medlem av Idrettsrådet.  

3. Idrett/skole 
Opplegg er i ferd med å settes i gang for 5. – 7. klasse i Vestfossen.  

4. Store arrangementer 2020 
AMK ønsker oversikt av hensyn til beredskapen.  

5. Nytt bookingsystem 



Lanseres 18. februar.  All informasjon skal legges inn i systemet og dette skal også danne 
grunnlag for fakturering.   Hannah sjekker opp hvordan man skal sikre seg mot uautoriserte  
bookinger etc.  

6. Skiløypene 
Ny løypemaskin anskaffet.  

   
 
Sak 8: Eventuelt 
 Ingen saker til behandling.   

 
Styremøtet ble hevet 21.00 
Neste styremøte mandag 16. mars kl. 18.30. 


