Referat fra elektronisk styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – torsdag 16. april 2020

Deltakere: Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad Hanssen, Marit Skretteberg, Hanne Lyngås, Stian Berg,
Ingunn Leander Letmolie og Tormod Brenden.
Forfall: Younes Lasbaa Stengel

Fra Øvre Eiker Kommune: Hanna Thommessen
Sted:

Møtet ble gjennomført via Microsoft Teams.

Sak 1: Referat
Referat fra styremøte 16.03.2020 godkjent.

Sak 2: Årsmøte – Gjennomføring
Frist er nå satt til 15. juni.
Årsmøtet ble derfor berammet til torsdag 11. juni via Microsoft Teams dersom det ikke åpnes
for å samles i større forsamlinger.
Ny innkalling sendes klubbene i henhold til ordinære frister.
Jubileumsmarkeringen utsettes til 2021.

Sak 3: Koronoasituasjonen, tiltakspakker og rapportering
Situasjonen tilsier ekstraordinær større fra det offentlige.
Statlig støtte koordineres gjennom Idrettskretsen, der Idrettslagene har direkte dialog i
forhold til de tiltak som har kommet og kommer.
Når det gjelder kommunal støtte ønsker kommunen tilbakemelding på utsendt skjema innen
utgangen av april. Dette som grunnlag i forbindelse med tertialregnskapet som skal
behandles i juni.
Det ble i forbindelse med spørsmål om mulig kommunal støtte besluttet at Idrettsrådet skulle
fremme et krav om leiefritak i kommunale haller, samt støtte til de lagene som leier i private
haller tilsvarende dokumenterte, betalte husleier i perioden med koronastopp.
I første omgang begrenses kravet til Q2 og Q3 2020.

Idrettsrådets rolle fremover blir først og fremst:
-

-

Kontakt med kommunen, og da spesielt fremheve det positive bidraget idretten
kan gi for samfunnet i dagens situasjon i forhold til å aktivisere barn og unge.
Stille spørsmål om hvordan «bua» kan fungere i dagens situasjon, slik at man
også kan levere ut utstyr, ikke bare samle inn. Forlengelse av låneperioder kan
være et aktuelt tiltak.
oppfordre til bruk av nærmiljøanlegg som erstatning for stengte idrettsanlegg
hvis mulig
Videreformidling av informasjon, herunder samle aktuell informasjon for
videreformidling
Henstilling om å søke midler
Forsøke å besvare spørsmål som ikke gjelder rapporterings- eller søknadskjeden
Oppfordre klubbene til å dele informasjon, spesielt i forhold til «smarte» tiltak
knyttet til aktivitet

Sak 4: Tildeling av treningstid
Utkast/forslag til fordeling er oversendt styrets medlemmer.
Hanna orienterte om det arbeidet som er gjort og redegjorde for eventuelle
dilemmaer/konflikter der ønsker ikke kunne innfris fullt ut. De fleste har fått de timene som
det er søkt om, men det er foretatt noe rokering mellom de ulike flatene.
Styret diskuterte kort fordelingen og det virker som om tildelingskriteriene fungerer
tilfredsstillende.
Ingen nye søkere/idretter.
Forslaget sendes ut til klubbene, så avventes eventuelle tilbakemeldinger derfra.

Sak 5: Hannas hjørne – Aktuelle saker fra kommunen
Spillemiddelsøknader er innsendt.
Det har vært noe frem og tilbake i forhold til godkjenning av søknader, ved at tidligere
godkjenninger er trukket tilbake.
Turnforeningen starter opp med trening i små grupper innenfor gjeldende rammer, d.v.s
utendørs aktivitet. Saken ble tatt opp/avklart med kommunelegen før oppstart.
Fotball er også i prosess for oppstart av aktivitet.
Utkast til driftsavtale for Ormåsen kunstgress er sendt til styret, sammen med eksisterende
avtale mellom kommunen og Bakke IF vedr. banen i Skotselv. Evt. kommentarer kan gis
direkte til Hanna.

Det følges opp om det er utstyr rundt på skoler etc. som kan tas inn til «bua» for utlån
gjennom sommeren. Videre sjekkes det opp hvilke aktiviteter kommunen har lagt opp til for
barn og unge gjennom sommermånedene, slik at klubbene kan gjøres kjent med dette og
eventuelt kan koordinere i forhold til egne opplegg.

Sak 6: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Styremøtet ble hevet 20.10
Neste styremøte 14.05.2020 på Microsoft Teams

