
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – onsdag 21. august 2019 

 

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

Forfall: Younes Lasbaa Stengel og Tormod Brenden. 

Fra Øvre Eiker Kommune: Gry N. Fredriksen og Hanna Thommessen 

 
Sted: Rådhuset Hokksund 
 
 
Sak 1: Referat 

Styremøte 13.06.2019 
Referat fra styremøte 13.06.19 godkjent 
 

Sak 2: Presentasjon av Hanna Thommessen, vikar for Gry N. Fredriksen 
Styremedlemmene foretok en kort presentasjon av seg selv. 
Deretter presenterte Hanna seg selv og sin bakgrunn.  

 
Sak 3: Kveldens gjest – Christer Best Gulbrandsen 

Christer Best Gulbrandsen fikk en møtekollisjon denne kvelden og rakke ikke komme på vårt 
møte denne kvelden, men har gitt følgende innspill:  

 
• Når det gjelder gratis arenaleie skal det være dekket inn (nesten 100 %) ved at vi har lagt inn 

husleiestøtte tilsvarende faktisk beregnet husleiekostnad i kommunale lokaler for skoleåret. 
Skal vi gå over til et prinsipp om gratis halleie direkte, så må vi trekke summen for dette ut av 
husleiestøtten for å få budsjettene til å gå opp. Det betyr jo en reversering av prinsippet bak 
husleiestøtten – som skal være eiernøytral. Slik jeg har oppfattet det, så har vi vært enige om 
at husleiestøttemodellen er god, så lenge det er nok penger i den. For administrasjonens del 
er det økonomisk sett likegyldig hvordan modellen er bygget opp, men en endring til gratis 
leie direkte vil favorisere de som bruker kommunale lokaler. 

• Samarbeid skole-idrett: Gry er nok den som har oversikt over Vestfossen best. Ellers når det 
gjelder Aktive lokalsamfunn/Konnerud-modellen etc. så koker det egentlig ned til et 
budsjettspørsmål om vi kommer videre. Vi har det med i budsjettrunden internt, og så får vi 
se om vi finner rom til det i budsjettet for neste år.  

• Øvre Eiker-modellen ligger i utgangspunktet fast, men vi forsøker å se om det er billigere 
måter å finansiere den på. Økonomiseksjonen ser at den tekniske gjennomføringen legger en 
del begrensninger på hva kommunen kan gjøre med tanke på investeringer for øvrig, så vi vil 
begynne et arbeid for å se om vi kan håndtere dette bedre. Det må vi jo i så fall komme 
tilbake til – initiativet ligger hos økonomi. Vi trenger ikke bruke tid på det nå – men så er dere 
informert om at det vil komme et arbeid. 
 
Christer har foreslått alternative møtedatoer.  Av disse ble 26. september kl. 18.00 
foretrukket. Det ble besluttet å innkalle til medlemsmøte for idrettslagene i etterkant av 
møtet med Christer.  Videre må innkalling til ekstraordinært årsmøte 31.10.19 klargjøres for 
utsending.  



 
Sak 4:  Aktive lokalsamfunn/samspill skole og idrett/aktivitet i SFO-tida 

Det ble informert om status for Vestfossen.  Det er enighet mellom idrettslaget og 
kommunen om å nedsette en prosjektgruppe for å videreutvikle initiativet som har kommet 
fra Vestfossen.  Det ble deretter diskutert litt nærmere rundt finansieringsmuligheter mv. 
knyttet til den type prosjekter det her er snakk om, blant annet ble viktigheten av å få til en 
finansiering på sikt presisert.  

 
 Søknad fra Hokksund IL om støtte på kr. 20 000 ble gjennomgått og diskutert.  

Det ble i tilknytning til søknaden diskutert om søknadsfrister etc. burde formaliseres og f.eks. 
tas inn på årshjulet. Ulike synspunkter rundt behovet for faste frister framkom. Det var 
enighet om at det burde informeres ytterligere om muligheten for å søke på prosjektmidler 
til kompetanseutvikling fra Idrettsrådet.  

  
 Vedtak: 

Styret er positive til den aktiviteten som beskrives i søknaden fra Hokksund IL og besluttet å 
bevilge det omsøkte beløp på kr. 20 000.  

Sak 5: Kommunale driftsmidler 
 Det ble foretatt en statusgjennomgang i forhold til ny modell.  

Ulike innsamlede data fra idrettslagene ble presentert sammen med en mulig modell for 
fordelingsmetode.  Kategorisering av de ulike idretter og vurdering av kostnadsnivå mv 
knyttet til disse ble gjennomgått, diskutert og vurdert.  Knut Olav distribuerer utkast til 
modell til styremedlemmene for nærmere gjennomgang og vurdering.  

 
Sak 6: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

Det ble diskutert om eventuelle idrettsspørsmål burde stilles på folkemøter e.l i forkant av 
kommunestyrevalget.  
Det ble foretatt en kort gjennomgang av dokumentasjonen som ble oversendt styret på mail 
22.05.19 – NIF’s verktøykasse for kommune og fylkestingsvalget.  

 
Sak 7: Grys hjørne – Aktuelle saker fra kommunen 

Status Loesmoen  
–  Uenigheter om parkering er avklart.  
-  Turnforeningen har fortsatt uavklarte forhold overfor utbygger.  
-  Avklart at vei og park skal være ansvarlig for uteområdene.  
 
Politiske saker  
- Ny organisering av ski- og løypeutvalget.  Samarbeidsavtaler med de som har 

medlemmer i utvalget.  
 

Status spillemiddelsøknader 
- Nye bestemmelser skal komme 1. september  

Hanna er påmeldt seminar hvor regelverket skal gjennomgås.  
Forhåndsgodkjennelse bortfaller 

- Ingen nye søknader mottatt 
 
Siste innspurt på prosjekteringen av kunstgressbanen på Ormåsen.  



Entreprenør skal starte i slutten av august.  
Banen skal være ferdig uke 42.  
 
Kunstgress-seminar.  Aktuelle klubber i Øvre Eiker har stilt seg positive til at dette avholdes.  
Fokus på drift av eksisterende anlegg med gummigranulat.  Saken følges videre i kommende 
styremøter.  
 
 

Styremøtet ble hevet 21.15 
 
Neste styremøte 11.09.19 
  
 
 

 

 


