
Hilde Stokke, Midtre veien 132, 1680 Skjærhalden. 

 Tlf. 91328050.    e-post: hilde.stokke@online.no  

Protokoll styremøte 4-2022/23 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   1.mars 2023  
Kl:   18.30    
Sted:   Hvaler IL klubbhus, Asmaløy 
Møtt:          Herman Rummelhoff - Hvaler Sportsskyttere,  

Gunn Engebretsen – Hvaler Golfklubb, 
Hilde Stokke – Hvaler IL og Hvaler volleyballklubb  

   Ivar Ness – Hvaler volleyballklubb,  
Inger Fjelstad – Hvaler IL (deltok i sak 25 – 22/23) 

 
Forfall:   Thomas Grøtvedt – Hvaler IL 

 
Invitert, ikke møtt:  Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid Hvaler 

kommune  
  
Invitert og møtt: Cicilie Sandberg, Hvaler  
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

24-22/23 Godkjenne protokoll fra styremøte 3 (2022/23) – 2.november 2022 
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no) 
Vedtatt 

  

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

25-22/23
  

Har idrettsrådet merknader til:  
Varsel om oppstart av planarbeid – Rød – Boligområde B2 
 
Høring – Planforslag til detaljregulering for område B Rød, Asmaløy, gnr.40 bnr. 1 
 
Idrettsrådet sender kommentarer til Boligområde B2. Det blir mange hus tett på eksisterende 
og planlagte idrettsanlegg. Veien tvers over idrettsanleggene er lite gunstig. Områdene 
ønsker vi bør avsettes til lek og friluftsliv.  
Vedr. planforslag område B: Vi ser at det er ønskelig med flere hus på Rød siden det er her 
kommunen har skole og idrettsanlegg. Vi ønsker heller at dette område bygges ut kontra 
boligområde B2. 

26-22/23 Midler til gratisaktiviteter/arrangementer for barn og unge i regi av idrettslagene. 
Idrettsrådet har midler til tiltak for barn og unge, ikke bare for klubbens medlemmer. Vi kan 
oppfordre idrettslagene til å søke.  
Ivar lager et søknadsskjema. Vi behandler hver søknad på mail. 
Hilde sjekker foredragsholder for ungdomskveld. Dette har idrettsrådet midler til. 

27-22/23 Årsmøte i idrettsrådet. Når? Hvor? Hvem forbereder? 
Årsmøte: 26.april kl. 19.00. Klubbhuset Hvaler IL.  
Kasserer; ansvar for regnskap og budsjett.  

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/
http://www.hvaler.kommune.no/
https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid---rod---boligomrade-b2/
https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/til-horing-og-offentlig-ettersyn--planforslag-til-detaljregulering-for-omrade-b-rod-asmaloy-gnr.-40-bnr.-1/


Hilde Stokke, Midtre veien 132, 1680 Skjærhalden. 

 Tlf. 91328050.    e-post: hilde.stokke@online.no  

Leder: sender innkalling minne lagene på å (velge en representant på årsmøtet), skriver 
årsmelding o.a. Forslag til saker 14 dager før.   
Sende info til Viken IK og kontaktperson fra styret.  

28-22/23 Orienteringer: 
Fra lagene (alle). 
Fokus på: event. utfordringer med frivilligheten. Personer til verv i styret, utvalg, 
arrangement, trenere mm. 
Alle har årsmøter snart, så det blir spennende å se om man får dekket alle verv. 
 
Hvaler Sportsskyttere vurdere å endre ordningen til enklere IL. Idrettsrådet får vite hvordan 
dette fungerer. 
Hvaler Golfklubb, ikke store utfordringer. Hvaler IL alle verv på plass, men utfordringer med 
styreverv. Trenere er greit. 
Hvaler volleyballklubb. Trenere med utdanning får betalt. 10 000kr i laget skattefritt. Satser 
på at ungdommen har verv i styret og utvalg.   
 
Fra kommunen (Thomas) utsatt til neste møte. 
 

29-22/23 Interesse for "søknadskurs" for medlemmer av Hvaler IR og evt. andre lag/foreninger som 
måtte ønske å delta? (Ivar). 
Styremedlemmer i idrettsrådet som representerer klubber tar dette videre til styret. 

30-22/23 Ivar: 
Få inn på lista en oppgave/prioritering av endringer med lys i hallen. 
Bytte ut klare "glass" i lampene med hvit, og evt. sette inn noen flere lyskilder hvis det blir for lite lys. 
Slik det er i dag ødelegger de sterke lampene synet hver gang ballen kommer mot en av dem, og det 
skjer hele tiden. 
Stiller gjerne opp på en befaring med kommunen for enkelt å vise hvordan dette påvirker oss som 
brukere. 
Hilde sender mail til postmottak vedr. saken. 

31-22/23 Eventuelt 
Valg. Skal vi møte politikerne før kommunevalget? Nei, vi tar innspill til politikerne før saker 
som angår idrett og fysisk aktivitet på Hvaler, spesielt for barn og unge. 
Åttekanten vel.  (Herman og Ivar deltok i møte) Utfordring: Ikke avklart kontrakt med 
grunneier. Framdrift: Laget en modell. Skal kontakte arkitekt som skal tegne etter planene. IR 
håper det blir et oppgradert nærmiljøanlegg på Åttekanten. 

 
 

 


