
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd - mandag 7. januar 
2019  
  
Til stede:  Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Hanne Lyngaas, Liv Brurberg Hansen og 

Marit Skretteberg.  
 
Forfall:   Stian Berg og Pål Woldstad Hanssen 
  
Til stede var også Gry Fredriksen fra Øvre Eiker kommune. 
  
Sted:  Grupperom Kerteminde, Rådhuset, Hokksund 
Tid: Mandag 07.01.19 Kl. 18.30 – 20.45. 
  
 
Sak 1: Protokoll fra styremøte 04.12.2018 
 
Saken om kunstgress på Ormåsen behandles senere og tas ut fra protokollen, for øvrig ble 
protokollen godkjent uten merknader.  
 
Sak 2: Status Loesmoen. 
 
Fotballhallen til HIL er ferdigstilt og tatt i bruk. Har foreløpig midlertidig brukstillatelse, men 
regner med å ordne raskt opp i påpekte mangler. 
Orientering ved Gry: 
Det foreligger nå tilsagn om spillemidler til hallen til Hokksund Turnforening. I tillegg er 
kommunal garanti på plass og leieavtalene med hhv ECT og EBTK er ferdig forhandlet og 
underskrevet/blir underskrevet inneværende uke. 
Alt ligger til rette for at avtale om etablering av hallen kan undertegnes og målsettingen om 
ferdigstillelse innen 01.09.19, står ved lag. 
 
Sak 3: Kommunale tilskudd, fordeling, ny struktur. 
 
Det innstilles til fordeling av kommunale midler i henhold til gjeldende retningslinjer. Styret 
vil utarbeide utkast til nye retningslinjer som behandles som egen årsmøtesak på årets 
årsmøte, 28. mars 2019.  
«Gratis halleie» praktiseres bare delvis første halvår 2019, siden en må forvente at det blir 
mindre penger til dette formålet fremover i tid. Potten som er avsatt til husleiestøtte har blitt 
redusert og midlene er flyttet til andre driftsstøtteordninger. 
Det sendes ut informasjon til klubbene i henhold til gjeldende retningslinjer. Det sendes ut 
egne påminnelser om søknadsfristene 15. januar og 1. mars, når disse nærmer seg. 
I forbindelse med etablering av nye retningslinjer sendes oppsummeringen etter ledermøte 
høsten 2018, ut på nytt til alle medlemmer av Idrettsrådet, med anmodning om å komme med 
sine innspill til det videre arbeidet med en alternativ modell. Styret må ha sluttføre sitt utkast 
på styremøte 4. mars. Det utarbeides et underlag/utkast til neste møte. Ansv.: kasserer 
 
 
 
 



Sak 4: Innspill til driftsavtale vedr. kunstgress på Loesmoen fra Eiker Kvikk/Vestfossen. 
 
Gry informerte om at avtalen vil bli lagt til grunn og at det ikke er noe alternativ å forkaste 
denne. Det har ikke kommet konkrete innspill om endringer til avtaleutkastet. 
 
Sak 5: Politiske saker jan/feb:  

• Søknad om forskutteringa av spillemidler Fiksum Skytterlag 
• Søknad om investeringstilskudd til Skateanlegg Skotselv 

Sakene ble tatt til orientering. 
 
Sak 6: Utgikk 
             
 
Sak 7: Burudstua. 
 
Stian og Bjørn stiller i møte 08.01.19. Dette møtet ansees som et informasjonsmøte, der en vil 
legge et grunnlag for videre arbeid. 
 
Sak 8: Økonomi.  
 
Kasserer orienterte om økonomisk status ved årsskiftet. 
 
Sak 9: Årsmøte 2019. 
 
Informasjon er sendt klubbene sammen med tildeling av kommunal støtte med søknadsfrist 
15. januar.  Konkrete retningslinjer for tildeling er ikke utarbeidet, årlige vedtak er fattet.  
Bjørn besvarer henvendelsen. 
 
Sak 10: Saker fra arbeidsplan. 
 
Formalitetene ble gjennomgått med tanke på tidsfrister, behandling av innkommende saker og 
innkalling, samt utsendelse av underlag for aktuelle saker til klubbene. 
Innkalling og agenda ferdigstilles og sendes klubbene innen fristen 28. mars. Ansv: Leder 
Det ble bestemt at det ville være hensiktsmessig med ekstern møteleder. BIK v Knut Harald 
Sommerfeldt forespørres av Marit 
Det må vedtas en arbeidsplan på årsmøte. Denne behandles på neste styremøte. Ansvarlig for 
utarbeidelse av utkast: leder 
Presentasjonen av ny modell for fordeling av kommunale midler, utarbeides når denne 
foreligger. Ansv. kasserer 
 
Sak 11: Orienteringssaker fra kommunen 

• Orientering om søknadsskjema for tilskudd 
• Orientering om fremdriftsplan Ormåsen kunstgressbane 
• Orientering om Nyttårskonserten/kulturtorg 6.januar 
• Orientering om møtet mellom Vestfossen IF og Vestfossen barne- og ungdomsskole 

(Aktive lokalsamfunn) 
• Orientering vedr. vannuttak til snøproduksjon Eiker ski 
• Orientering om Kom deg ut dagen 3.februar. DNT Drammen vil legge sitt 

arrangement til Øvre Eiker og Sundhaugen 
 



Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 12: Eventuelt. 
Neste møte avholdes på Loesmoen, i de nye lokalene til  
 
 
 
  
Møtet ble hevet kl. 20.45 
 
Neste møte er fastsatt til 4. februar 2019 kl. 18.30, på Loesmoen 
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