
 

Styremøte: 20201111 kl 19:00 

Sted: Teams 

Tilsted Knut Olav Bakkene, Hanne Lyngaas, Marit Skretteberg, Kristine Sylling, Gry Fredriksen, Ingunn 

L.  Letmolie, Hildegunn Teigen 

Forfall: Per Harald Hobbelstad 

 

Sak 1/20 Referat saker 

Orientering: 

Referat fra siste styremøte godkjent  

Marit refererte fra Viken IK Kretsting 24.10  

Marit distribuerer presentasjon fra seminar 

Sak 07/20 Frafall i i idretten 

Orientering:  

Spørreundersøkelse utsendt til medlemmene 

6 klubber har svart, gjenstående purres og svar distribueres i styret 

Sak 18/20 Ledermøte 

Vedtak: 

På grunn av den usikre situasjonen med pandemien utsettes ledermøte til 2021  

Sak 19/20 Kommunedelplan fysisk aktivitet 

Gry orienterte om arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet 

Hanne foreslo et fast møte mellom ungdomsrådet og Øvre Eiker idrettsråd i gang hvert år og i tillegg 

til innvandrerrådet som kan være med å utvikle Øvre Eiker idrettsråd videre Tanker og innspill til 

tema for idrettsrådplan 

Gry tar dette opp med Jon Wold 

Fra forrige møte: 

 Gry ønsker innspill på de 4 ulike hovedtemaene som ligger i kommunedelplanen. De 4 

temaene blir tatt opp på neste møte som sak med innspill fra idrettsrådet. Gry oppfordrer til 

å sende inn konkrete forslag direkte til Gry, om det er noe som kommer opp hos de ulike 

medlemmene imellom tiden.  



Vedtak: Innspill sendes Gry innen neste møte 

Ansvarlig Alle 

Sak 17/20 Myremoen skianlegg 

Orientering: 

Drammen Travselskap og Eiker Ski sender sammen inn reguleringsplan, vi ser for oss en lang 
anleggsperiode når/hvis reguleringsplan blir godkjent 

ØEIR bør ha større involvering siden mange aktører er involvert, vi vurdere egen kontaktperson fra 
idrettsrådet 

Idrettsrådet har fokus på hele området og ønsker en koordinerende rolle for all aktivist som kan bli 
lokalisert til Myremoen  

Sak 20/20 Koronatituasjonen 

Orientering: 

Gry orienterte om kommunens forskrift for begrensning av smitten Endringer i forskriften for trenere 
bosatt utenfor kommunen som kan utøve sin virksomhet 

Idrettsrådet ønsker mer forutsigbarhet i en vanskelig tid når det gjelder åpning for ulike aktiviteter, 
dette gir klubbene bedre planleggingsmuligheter 

Det er også behov for god og klar kommunikasjon med hensyn tiltakene som blir vedtatt 

Vedtak: 

Gry tar opp bedret kommunikasjon ønsket om en dato å forholde seg til 

Sak 21/20 Prioritering av anleggslista 

Orientering 

Kunstgressbanen Ormåsen tidlige punkt 9 flyttet til punkt 7 

Lista er basert på innmelding juni endelig søknad oktober 

Kommentarer: 

Tormod stilte spørsmål om prioriteringen av HIL klubbhus siden det i flere sammenhenger er antydet 
at Hokksund IL vil flytte fra området. Dersom SFO fortsatt skal bruke klubbhuset frem til 2025 må 
heisen installeres etter krav fra KF  

Sak til senere møte:  



Vi bør ha en diskusjon om Idrettsrådets rolle sett i lys av fjerningen av forhåndsgodkjenning, Det er 
ønskelig at Gry forbereder tilbakemelding om hvilken rolle kommunen ønsker Idrettsrådet skal 
spille 

Sak 22/20 Årshjulet 

Det vil være egne frister for trener og instruktørstøtte 

Gry har noen oppdateringer som oversendes innen senest innen neste styremøte! 

Vedtak: 

Årsmøte 24.3.21 arrangeres i Kultursalen med 50 årsmarkering  og omvisning på Loesmoen før 
møtet 

Faglig innlegg ved Odd Arild Amundsen 

Vi ønsker å vise mangfoldet av aktiviteter i Øvre Eiker 

Marit koordinerer det arrangementstekniske 

Invitasjon sendes ut i januar 

Sak 23/20 Møte med utvalg næring og kultur 

Presentasjon fokuserer på aktivitet for de yngste, sommeraktivitet, styrking av aktiviteten, 
inkludering og skole idrett samarbeid 

Hanne stiller som representant i fagkomiteen og ikke IR representant i møtet 

Sak 16/20 Grys hjørne 

Tverga støtteordninger til morsomme omveier, kreative og innovative løsninger 

For interesserte vises til: Tverga hjemmeside  

Det ble diskutert om Idrettsrådet kan søke selvstendig som registrert i frivillighetsregisteret 

Saken drøftes på neste møte sammen med læringsløftet 

Sak 24/20 Hjemmeside 

Kristine tar over oppdateringen av denne etter nyttår 

https://drive.google.com/file/d/1YEhO6TpVqU4DFsTEf5X6J_M0_u3CNT0u/view

