
 

 

Styremøte 20200819 kl 19:00 

Sted: HIL klubbhus 

Til stede: Knut Olav Bakkene, Hanne Lyngaas, Marit Skretteberg, Per Harald Hobbelstad, 

Kristine Sylling, Gry Fredriksen 

Forfall: Ingunn L.  Letmolie, Hildegunn Teigen 

Sak 06/2020 Sommer Kvikk 

Orientering: 

Knut Olav og varaordfører var tilstede en av dagene. 

Gave overrakt fra ØEIR overrakt til et meget vellykket og positivt arrangement 

Sak 08/2020 Møteplan 

Vedtak: 

Styremøter: 

• 9.   September 

• 14. Oktober 

• 11. November 

•   1.Desember 

• 13.  Januar, Onkel Thor 

• 10.Februar 

• 10.  Mars 

Ledermøte  

• 28. Oktober 

Årsmøte 

• 24. Mars 

Alle møter starter kl 19:00 



Sak 02/2020 Barneskole på Loesmoen 

Drøfting: ØEIRs rolle i forbindelse med ny barneskole i Hokksund behov for arealer til fysisk 

aktivitet på Lerberg ble diskutert. Det ble også berørt utfordringer ved arealer til 

kroppsøving ved ny barneskole. 

ØEIR ønsker vil bli tatt med i den videre prosess 

Det er i den forbindelse viktig at aktørene på Loesmoen er samsnakket og gir klare 

tilbakemeldinger om idrettens interesser 

Vedtak: Saken utsettes og forlag til skriv omformuleres basert på timing, innhold og habilitet 

ØEIR vil inviterer eiere og leietakere til møte i forkant av styremøte september eventuelt 

oktober 

Sak 09/20 Svømmehall 

Svømmehallprosjektet vil bli koordineres med skolebehov 

Sak10/2020 Bli med prosjektet  

Orientering: 

ØEK søkt prosjektmidler dette vil være en læringsarena for muligheter til 3. partssamarbeid   

Viktig at erfaring fra eksisterende prosjekter/tiltak i regi av Eiker Kvikk, HIL og Øvre Eiker 

kommunes tiltak på Sundhaugen brukes 

Vedtak:  

Delta i prosjektet for å tilegne kompetanse Hanne følger prosjektet og orientering gis på 

medlemsmøte 

 

Sak 11/20 Tilskuddsordningen (kommunale midler), evaluerin g 

Orientering: 

Ansvar for overføring av støtte for mindre beløp delegeres administrasjon 

Rapporteringsplikt opprettholdes for rentefrie lån og investeringstilskudd 

Reduserte kontingentkrav og antall medlemmer 

Ønske om fjerne oppstarts støtte som erstattes med driftsstøtte 

Funksjonshemmede teller ikke lenger dobbelt som grunnlag for støtte 

Vedtak  

Høringsinnspill innen 1. september til kommunen 

 



Sak 12/20 Regnskapsrapportering til Lotteritilsynet,  

Orientering: 

Regnskap innsendt og godkjent rapportert 

 

Sak 13/20 Fordeling av kommunale midler, grunnlag for utbetaling  

Orientering: 

Ramm Eiker og Gevelt Ryttersportsklubb støttes iht medlemstall innlevert etter årsmøte 

Oppfølging av årsmøtevedtak 

 

Sak 07/20 Tiltak for å hindre frafall i idretten, status spørsmålsstilling  

Vedtak fra forrige møte samordnes med ØEK.  Gry oversendes kommunens behov for 

informasjon til Hanne 

Vedtak: Felles spørreskjema sendes ut med utgangspunkt i år kartlegge frafall, utmelding, 

tapte treningskontingenter med aldersfordelinger 

Spørreskjema sendes på høring til styret 

 

Sak 14/20 Spillemidler, repetere års hjulet, informere klubbene 

Orientering: Års hjulet oppdateres av Gry.  

Informasjon til kubbene om frister og oppdatere anleggsregisteret 

 

Sak 15/20 LAM – restutbetaling 

ØEIR fordeler midler som tidligere NIF sørger for korrigert utbetaling  

Vedtak: 

Knut Olav setter opp forlag 

 

Sak 16/20 Gry’s hjørne  

Orientering: 

Ikke kritiske feil i Bookup meldes gjennom book up. 

Overføre terminlister til bookings systemet forsøkes gjennomført 

Tilsynsvakt kurs vil bli tilbudt 



Fiskum IL Padlegruppe ønsker hus i tilknytning til vann (Sundhaugen) 

Bakke IF startet Eiker E-sport klubb 

Idrettsrådet må stille en representant i arbeidet med kommuneplan 

 

 

Neste møte 19.8 kl 19.00 


