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Handlingsplan for Hvaler IR årsmøteperioden 2020-22
§1

Formål (Jfr. LOV FOR HVALER IDRETTSRÅD, sist endret 12.02.2020)

(1)

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets
grenser. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom
lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Samarbeidsavtale: Hvaler kommune – Hvaler idrettsråd:
https://www.hvaler.kommune.no/contentassets/8e47417033fe4c06b0ed8cf1a192678c/samarbeids
avtale---utkast---hk---hir.pdf

Hvaler idrettsråd avholder min. 6 styremøter/årlig:
mai/juni, aug./sept., okt./nov. jan./feb. og mars/april

IR inviterer til temakveld for lag og
foreninger i okt/nov.

Søknad om spillemidler til utstyr først i mars
31.mars: Siste frist for IL til å avholde årsmøter

Ca. 10.okt. Allaktivitetsdagen i
Hvalerhallen regi av IL,
koordinert av IR
30.april: Frist for IL til å rapportere
medlemstall og aktivitet til NIF.

Søknad om spillemidler
sende kommunen
30.juni: Siste frist for IR til å avholde
årsmøtet. Styret innkaller min. 1 mnd.
før til de IL som har representasjonsrett,
og sendes IK til orientering.

30.mai: Frist for IL til å søke driftsstøtte fra
kommunen. Frist å søke leie av gymsal -og
hall for neste sesong

2

Handlingsplan for Hvaler idrettsråd årsmøteperioden
Oppgaver

Delmål

Tiltak

Når

Styrke idrettens
rolle og
rammevilkår i
lokalsamfunnet

Foreta prioriteringer på
vegne av idrettslagene

Anlegg:
*Gi innspill til prioritering i Handlingsplan for
planlegging idrett- og nærmiljøanlegg
*Arbeide mot kommunen for realisering av
prioriterte anlegg
*Stille krav til utbyggerne/kommunen at det
ved bygging av nye skoler/rehabilitering til
etablering av idrettsanlegg ute og inne som
også gagner idretten i fritida

Hele året

*Innspill fra idretten til fordeling av
driftsmidler (mai)

Mai/juni

*Fordele LAM fra KUD til idrettslag etter en
prioritering. Frist for utbetaling: nov.

Aug/sept.

*Gjennomføre 2 møter/år med
kommunepolitikere der vi blant annet:
- gi innspill i den kommunale
budsjettprosessen før politisk behandling
-formidle viktig informasjon om idrettslivet jobbe for å bli verdsatte rådgivere for
kommunen i saker som på forskjellige måter
omhandler idrett

mars og
oktober

*oppdatere jevnlig egen nettside på Hvaler
kommune med informasjon om møter og
aktiviteter

Hele året

*Revidere samarbeidsavtalen med Hvaler
kommune årlig

Sept/okt

*Aktiv deltagelse i utforming av kommunale
delplaner og reguleringsplaner som berører
idretten i kommunen

Etter
forespørsel

*Delta i kommunens nettverkssamlinger for
lag og foreninger

Vår/høst

Dokumentere og
synliggjøre idrettens
lokale omfang samt
utvikle lokale
idrettspolitiske
handlingsprogram

Være en møteplass og
utviklingsarena i
skjæringspunktet
mellom offentlig og
frivillig virke

Ansvar
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Idrettsrådet skal
være et
idrettspolitisk
organisasjonsledd
med oppgaver
primært på lokalt
nivå.

Alle saker som er
av felles interesse
for idretten skal
sendes til
kommunen
gjennom
idrettsrådet.

Leve opp til Lov for
Hvaler idrettsråd
vedtatt 2020 og NIFs
langtidsplan vedtatt
2019: Idretten vil og
Idretten skal

Være en arena for
samarbeid mellom
lagene

*Bistå idrettslagene i utviklingen av gode
idrettstilbud og idrettsanlegg og sammen
med idrettslagene presentere dette for
Hvaler kommune. Bistå lagene i forbindelse
med søknad om spillemidler

Hele året

*Avholde årsmøte i idrettsrådet etter
årsmøter i IL

Senest juni

*Samarbeide med idrettsråd i
nabokommunene der det er relevant

Hele året

*Samarbeide med andre IR , IK og
særidretten og NIF for å få impulser til
idretten på Hvaler

Hele året

*Utvikle gode rutiner for kommunikasjon
med idrettslagene
*Temakveld for lag og foreninger

Okt/nov

*Legge til rette for årlig aktivitetsdag der lag
og foreninger presenterer sitt idrettslag for
barn og unge på Hvaler
*Friluftslivets uke 37. Familiedag med div.
arrangement på Harestokken
*Ha en god dialog med idrettslagene og
være en viktig støttespiller for disse.
Gjensidig informasjon skal tilstrebes
gjennom fellesmøter og- eller dialogmøter.
*Markering av NM-vinnere/mestere i
samarbeid med Hvaler kommune

September/
oktober

