
  
 

 

 

 

 

PROTOKOLL TIL ÅRSMØTE 15.JUNI 2021 

DAGSORDEN  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 6 representanter fra 4 idrettslag til stede.  
2. Velge dirigent. Hilde Stokke valgt. 
3. Velge protokollfører. Fredrik Kjenne valgt. 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. Wiggo Sørlien og Lasse Heier 
5. Godkjenne innkallingen. Sendt ut over 1 mnd før møtet. Godkjenningen er innkalt.  
6. Godkjenne saklisten. Godkjent. 
7. Godkjenne forretningsorden. Godkjent. 
8. Behandle beretning for idrettsrådet. Beretningen tas til orientering.  
9. Behandle idrettsrådets regnskap og revisors beretning. Vedtatt. 
10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Tatt til orientering. 
11. Behandle forslag og saker. Ingen innkommende saker. 
12. Vedta budsjett. Det ble vedtatt å øke inntektene med 30.000kr og øke utgiftene med 

35.000kr. 
13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder:  
a. Hilde Stokke 
b. Nestleder: Fredrik Kjenne 
c. Styremedlemmer: Gunn Engebretsen, Herman Rummelhoff, Espen 

Linderud, Emilie Karoline Karlsen  
d. varamedlem: Pål Maugesten 

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. Styret får fullmakt til å 
kontakte det kontrollutvalget som har eksistert og spørre om de kan fortsette. 
Hvis ikke får styret fullmakt til å finne andre personer. 

c) Representanter til idrettskretstinget: Styret får fullmakt til å oppnevne 
representantene.  

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem: Styret får fullmakt til å 
fungere som valgkomite.  

  



  
 

HVALER IDRETTSRÅD 
Styrets årsrapport for perioden 10.juni 2020 – 15.juni 2021 

 
STYRET 
Hvaler idrettsråd har i perioden bestått av: 
Leder:    Hilde Stokke,    Hvaler volleyballklubb/Hvaler IL  
Nestleder:   Fredrik Kjenne,  Hvaler IL 
Styremedlem:  Espen Linderud,  Hvaler jeger og fiskeforening 
Styremedlem:  Hermann Rummelhoff,  Hvaler sportsskyttere 
Styremedlem:  Gunn Engebretsen,  Hvaler Golfklubb 
Varamedlem:   Wiggo Sørlien   Hvaler IL 
 
Kontrollutvalg: Sveinung Dahle,  Hvaler jeger og fiskeforening 
   Marita Nyer Arntzen,  Hvaler volleyballklubb 
 
 
Lag som har vært tilsluttet Hvaler idrettsråd i perioden: 

 Hvaler sportsskyttere 

 Hvaler seilforening 

 Hvaler jeger og fiskeforening 

 Hvaler golfklubb 

 Hvaler volleyballklubb  

 Hvaler IL 
 
Møter 

 Det har vært avholdt følgende 6 styremøter i perioden. Alle innkallinger og 
protokoller ligger tilgjengelig på:  
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/ 
En viktig sak i denne perioden har vært å informere om hvordan Corona – pandemien 
virker på aktiviteten og økonomien i lagene. 

 Deltatt i netteverkmøte 8.februar for lag- og foreninger på Hvaler arrangert av Hvaler 
kommune, kulturavdeling (Wiggo og Hilde). 

 Deltatt i møte med Prosjekt: Hvaler hele året 
 
Deltatt i høringer: 

 Høring og ettersyn av planprogram - kommunedelplan for Skjærhalden 
 
 
 
  

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/


  

 
 
 
 

Evaluere arbeidet med handlingsplan for Hvaler idrettsråd årsmøteperioden 
 

Oppgaver Delmål Tiltak Når Resultat 2020/21 
Styrke 
idrettens 
rolle og 
rammevilkå
r i 
lokalsamfu
nnet 

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. 

Dokumentere 
og synliggjøre 
idrettens lokale 
omfang samt 
utvikle lokale 
idrettspolitiske 
handlingsprogra
m 

*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 
forespørs
el 

Være en 
møteplass og 
utviklingsarena i 
skjæringspunkte
t  

*Delta i kommunens nettverkssamlinger for lag 
og foreninger  

Vår/høst  



  

 
 

 
  

mellom offentlig 
og frivillig virke 
 

Idrettsråde
t skal være 
et 
idrettspoliti
sk 
organisasjo
nsledd med 
oppgaver 
primært på 
lokalt nivå. 
 

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

*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 

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

Være en arena 
for samarbeid 
mellom lagene  
 
 
 

*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 

Septembe
r/ 
oktober 

*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 

 



  
 

 

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.  

 

 

 

Hvaler idrettsråd avholder min. 6 styremøter/årlig:  

mai/juni, aug./sept., okt./nov. jan./feb. og mars/april 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

31.mars: Siste frist for IL til å avholde årsmøter 

30.mai: Frist for IL til å søke driftsstøtte fra 

kommunen. Frist å søke leie av gymsal -og 

hall for neste sesong 

 

30.april: Frist for IL til å rapportere 

medlemstall og aktivitet til NIF. 

Ca. 10.okt. Allaktivitetsdagen i 

Hvalerhallen regi av IL, 

koordinert av IR 

IR inviterer til temakveld for lag og 

foreninger i okt/nov. 

Søknad om spillemidler 

sende kommunen 

 

Søknad om spillemidler til utstyr først i mars 

 



  

 

Oppgaver Delmål Tiltak Når

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

Innspill fra idretten til fordeling av driftsmidler. Frist for 

utbetaling: nov.

Mai/juni

Fordele LAM fra KUD til IL 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

*Revidere samarbeidsavtalen med Hvaler kommune årlig Sept/okt

*Aktiv deltagelse i utforming av kommunale delplaner og 

reguleringsplaner som berører idretten i kommunen

Etter 

forespørsel

Være en møteplass 

og utviklingsarena i 

skjæringspunktet 

mellom offentlige 

og frivillige virke

*Delta i kommunens nettverkssamlinger for lag og foreninger Vår/høst

*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  

*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.

Hele året

*Markering av NM-vinnere/mestere i samarbeid med Hvaler 

kommune

Alle saker som er av 

felles interesse for 

idretten skal sendes 

til kommunen 

gjennom 

idrettsrådet.

Være en arena for 

samarbeid mellom 

lagene

Okt/nov

September/

oktober

Idrettsrådet skal 

være et 

idrettspolitisk 

organisasjonsledd 

med oppgaver 

primært på lokalt 

nivå.

Leve opp til Lov for 

Hvaler idrettsråd 

v edtatt 2020 og NIFs 

langtidsplan vedtatt 

2019: Idretten vil  og 

Idretten skal

Foreta prioriteringer 

på vegne av 

idrettslagene

Styrke idrettens 

rolle og 

rammevilkår i 

lokalsamfunnet

Dokumentere og 

synliggjøre idrettens 

lokale omfang samt 

utvikle lokale 

idrettspolitiske 

handlingsprogram

Handlingsplan for Hvaler idrettsråd årsmøteperioden

Hele året

mars og 

oktober

*oppdatere jevnlig egen nettside på Hvaler kommune med 

informasjon om møter og aktiviteter

Hele året


