
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – torsdag 13. juni 2019 

Tilstede: Knut Olav Bakkene, Hanne Lyngås, Tormod Brenden, Stian Berg og Marit Skretteberg. 

Forfall: Pål Woldstad Hanssen, Ingunn Leander Letmolie og Younes Lasbaa Stengel 

Sted: Rådhuset Hokksund 
 
 
Sak 1: Referat 

• Styremøte 06.05.2019 
Referat fra styremøte 06.05.19 godkjent 
 

• Rådskonferanse13.05.19 
Man kunne ønske gruppe ved påmelding, men i og med at noen uteble måtte enkelte stille 
på andre grupper enn man hadde meldt seg på. Bra temaer, men for stort tidsforbruk. 
Tilbakemelding på at man måtte stramme inn på tiden ved neste samling. 
 

• Møte med oppgaveutvalget 28.04.19 
Våre ønsker ble i stor grad tatt inn og referert, men prosessen ble etter vår oppfatning preget 
av tidspress og litt tilfeldigheter.  
 

• Dialogmøte 05.06.19 
Et greit møte hvor mange fikk uttale seg, bl. annet om tilskuddsordningen. Bare IR som 
paraplyorganisasjonsammen sammen med øvrige organisasjoner, kanskje ikke helt riktig 
arena for oss. 

 
Sak 2: Kommunale driftsmidler 

Kommunale ordninger 
• Driftsstøtte 

Fordeles i forhold til antall medlemmer pr idrett, basert på innrapporterte tall via 
idrettsregistreringen. 
Hver idrett kategoriseres innenfor tre nivåer, for å gjenspeile kostnadsnivået i forhold til 
ordinær drift, utover utgifter til treningsflate 
 
• Husleiestøtte 

Fordeles i forhold til antall medlemmer under 19 år, pr idrett, basert på innrapporterte tall 
via idrettsregistreringen. 
Hver arenatype får en definert en timespris, og hver idrett angis med et normert antall 
treningstimer pr år 

 
• Fordelingsnøkkel 

Fordeles i forhold til antall medlemmer under 19 år, pr idrett, basert på innrapporterte tall 
via idrettsregistreringen. 
Hver arenatype får en definert en timespris, og hver idrett angis med et normert antall 
treningstimer pr år 
 
Lage mal for avtaler og jobbe videre med kartlegginger 
 
 



 
 
 
Sak 3: Verktøykasse for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

Jobbe gjennom verktøykassa med forslag og samle inn hva de forskjellige partiene sier om 
idretten. 

 
Sak 4: Kveldens gjest – Christer Best Gulbrandsen 

Christer Best Gulbrandsen fikk en møtekollisjon denne kvelden og rakke ikke komme på vårt 
møte denne kvelden, men signaliserte følgende justeringer/endringer i den kommunale 
tilskuddsordningen: 

• Justert fordelingsnøkkel 
• Reduserte dokumentasjonskrav 
• Veldedighetsarbeid 
• Fjerne midlertidig endring mellom musikkråd og legater, idrettsråd vil komme bedre ut 
• Endre litt på datoer 
• Andre områder å søke på 
• Rentefrie lån fortsetter inntil videre 

 
Sak 5: 
Grys hjørne – Aktuelle saker fra kommunen 
Tok bl. annet opp status Loesmoen og endrede forutsetninger i spillemiddelordningen. 
 
 
Styremøtet ble hevet 19.30 - startet så opp medlemsmøte.  
Neste møte 21.08.19 
 
 
  
 
 

 

 


