
 
 

Styremøte i Hvaler Idrettsråd 18.09.19 

Tilstede: Hilde Stokke, Rune Edvardsen, Gunn Engebretsen, Hermann Rummelhoff.          

Fra Hvaler Kommune: Ingunn Syvertsen,  

 

1. Godkjenning av innkalling.  Godkjent 

2. Referat fra siste styremøte. Godkjent. 
 

3. Invitere til ekstraordinært årsmøte 13.11.2019     

Styret vedtok at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hvaler IR med følgende sak: 

Tillegg til lovnorm for Hvaler Idrettsråd: Årsmøtets oppgaver: Foreta følgende valg: 

e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Tillegg: Hvis valgkomité ikke har forslag på kandidater til styret, får sittende styre i 

Hvaler IR fullmakt til å finne representanter til Hvaler IR styre.  

Styret bør bestå min. én representant fra hvert idrettslag i kommunen. 

                                                                                                          

4. Fordeling av LAM midler 

Årets fordeling går etter aktivitetstall for barn og unge mellom 6-19 år i de enkelte lag. 

Fordelingen blir etter tidligere brukt mal. Alle lag med aktivitet i nevnte aldersgruppe får 

kr. 10000,- i grunnbeløp. Hvaler IR tildeles kr. 5000,- til aktivitetsformål. Resten fordeles 

etter antall aktive, hvor unge i alderen 13-19 år teller dobbelt.  
 

5. Invitasjon til ekstraordinært kretsting ØIK og Viken IK 

Hilde orienterte om det ekstraordinære kretstinget i ØIK og i Viken. Viktig at så mange 

som mulig fra IR i Østfold møter. 
 

Orienteringssaker/drøftingssaker: 

6. Hilde orienterte fra idrettskonferansen i Ålesund. Sender ut info til lagene. 
 

7. Allaktivitetsdag i Hvalerhallen 9. oktober 2019, kl. 18:00 – 20:00.                                           

Begynner rigging kl. 17:30. Håper at så mange lag som mulig kan møte. Invitasjonen 

sendes ut til skoleelever og legges ut på kommunens hjemmeside og kommunens 

infotavler. Det blir anledning for klubbene til å informere publikum om deres aktivitet. 
 

8. Det vil bli oppfordret til å tilbakeføre brukerstyrets oppgaver til Idrettsrådet.  
 

9. Før valget ble det sendt ut et spørreskjema (Idrettskupongen fra NIF) til alle politiske 

partier på Hvaler. IR mottok kun svar fra 3 partier; Hvaler Styrbord, Arbeiderpartiet og 

Senterpartiet. Mange positive svar om satsing på idrett og aktivitet for barn og unge. 
 

10. Samarbeidsavtalen mellom Hvaler IR og Hvaler Kommune skal revideres. 
 

11. Idrettsrådsundersøkelsen. Hilde orienterte 
 

12. TV-aksjonen. Idretten på Hvaler oppfordres til å stille med bøssebærere.                              

Beskjed gis til Hilde. 

 

Rune Edvardsen, referent  


