
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – mandag 14. oktober 2019 

 

Tilstede: Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad Hanssen, Ingunn Leander Letmolie, Stian Berg og Marit 
Skretteberg. 

Forfall: Younes Lasbaa Stengel, Hanne Lyngås og Tormod Brenden. 

Fra Øvre Eiker Kommune: Hanna Thommessen 

 
Sted: Rådhuset Hokksund. 
 
 
Sak 1: Referat 

Styremøte 11.09.2019 
Referat fra styremøte 11.09.19 godkjent.  
 

Sak 2: Skianlegg Myhremoen – Eiker Ski 
 Representanter fra prosjektgruppa orienterte om bakgrunn, planer og status for prosjektet.  
 Det er etablert en generalplan som innebærer en rekke aktiviteter samt en prosjektplan.  
 Berørte naboer mv er varslet.  Prosjektet er godkjent av kommunestyret 11.02.2019. 

Områdeskisser ble framlagt.  Total kostnadsramme for hele prosjektet er ca. 30 mill. eks. 
mva.   
Idrettsrådet støttet i prinsippet prosjekter som er til best for idrettsaktiviteten i kommunen, 
noe dette prosjekter absolutt vil kunne være.  
Det ble avslutningsvis diskutert litt generelt rundt prosjektet, framdrift etc.  

 
Sak 3: Forberedelse til neste styremøte – kommunaldirektøren er invitert 

Hanne og Tormod har utarbeidet utkast til presentasjon til møtet med Trude Andresen som 
er distribuert styremedlemmene.   
Presentasjonen ble gjennomgått og diskutert.  Ytterligere innspill kan eventuelt gis i 
forbindelse med medlemsmøte 16.10.19.  
Øvrige punkter til møtet: 
Eiermodell 
Finansiering 
 

Sak 4: Medlemsmøte onsdag 16.10.19 
2 saker.  
Presentasjon av forslag til ny fordelingsmodell for kommunale midler.  
 
Drift av kunstgressbaner, tiltak i forhold til gummigranulat på avveie. 
Det vil ikke bli benyttet noen eksterne krefter, det legges opp til intern diskusjon og 
informasjonsutveksling om de praktiske sidene knyttet til dette.  
 
Det legges opp til enkel servering i pausen mellom de 2 sakene.  Hanna bestiller kringle e.l.  
Knut Olav tar med papptallerker, servietter etc. 
 

 



 
Sak 5: Ledermøte 31.10.2019 
 Hvilke saker skal vektlegges? 

- Orientering om styrets arbeid siden årsmøtet 
- Status Loesmoen  
- Skianlegg Myhremoen 
- Samarbeidsavtale 

 
Obligatoriske punkter 
- Prioritering av anlegg på anleggslista 
- Orientering fra idrettskonsulenten 
- Fordeling LAM – midler 
 
Gjester:  
Ordfører og leder av fagkomiteen. 
Roar Bogerud dersom han blir valgt som leder av Viken Idrettskrets.  
 
Det avklares om møtet kan avholdes i den nye hallen på Loesmoen.  
Lar dette seg ikke gjøre satser vi på Falkbanen.  
 
Det legges opp til enkel servering mellom ledermøtet og ekstraordinært årsmøte.   

 
Sak 6: Ekstraordinært årsmøte 
 Avholdes 31.10.19 i etterkant av ledermøtet.  
 Sak: Ny modell for fordeling av kommunale midler.  
 
 Styret foreslår Marit Skretteberg som møteleder.    
 
Sak 7: Hannas hjørne – Aktuelle saker fra kommunen 

Prioriteringsmøte SLU. 
Det nedre løypenettet prioriteres før kjøring på Holtefjell etc.  
 
Roger Faane har sluttet som aktivitetskoordinator.  Hanne Rime er  
ansatt som etterfølger.   

 
Prioritering spillemidler. 
Forslag til prioritert anleggsliste ble fremlagt og kort gjennomgått.  
 
Status skiltprosjekt Holtefjell. 
Det er nå klart for bestilling av skilter.  
 
Ormåsen 9’er bane 
Blir ikke klar denne høsten, men målet er at den skal bli klar til  
fotballsesongen på våren.  
 
Idrett – skole samarbeid. 
Det er funnet tidspunkt for møte med alle parter.  



 
 
Sak 6: Eventuelt 

Konstituerende kretsting for Viken Idrettskrets avholdes 19.10.19.  
Det var enighet i styret om å stemme for Roar Bogerud som leder for den nye  
Idrettskretsen. 
 

Styremøtet ble hevet 20.45 
 
Neste styremøte 25.11.19. 
  
 
 

 

 


