Styremøte i Hvaler Idrettsråd 27.02.19
Tilstede: Hilde Stokke, Rune Edvardsen, Gunn Engebretsen, Hermann Rummelhoff,
Espen Eek Linderud.
Fra Hvaler Kommune: Ingunn Syvertsen, senere også Thomas Holmen Olsen.
Fra Hvaler Idrettslag: Wiggo Sørlien.
Fra Hvaler Volleyballklubb, sak Sandvolleyballbane: Ivar Ness
1. Godkjenning av innkalling. Godkjent
Orienteringssaker/drøftingssaker:
Wiggo redegjorde for Hvaler IL og deres valg av representant til styret. De gjør om
sine vedtekter vedr. kandidat og kommer med nytt forslag.
2. Rettelse i årsmøtereferat. Fjerne ordet valgkomite under sak, Valg .
3. Hilde opplyste om at regionskontorene i den nye idrettskretsen Viken skulle bestå
som i dag. Avventer opprettelse av en ny hovedadmin.
4. Nye registreringer: Endre opplysninger i Brønnøysundreg./Min Idrett samt prokura i
bank. Hilde sjekker hva som er mulig via Min Idrett.
5. Oppdatere lovnorm, slik at alle lag skal bli representert i styret. Hvaler IL kommer
med nytt medlem. Nytt ekstraordinært årsmøte 13. november 2019.
Sak: valg og lovnorm.
6. Årshjul: Ta punkter fra handlingsplan.
7. Allaktivitetsdag: Etter noe diskusjon, ble det bestemt at vi kjører samme opplegg som
i fjor. Dato ble satt til onsdag 9. oktober kl. 18:00 – 20:00. Program og offentliggjøring
som sist. Infoskjermer og skolepost.
8. Hjemmeside Hvaler IR. Kulturavd. har opprettet en side på HK’s nettside. Kulturavd.
legger inn stoff som er aktuelt.
9. Kommunevalg 2019. Hilde sender ut Idrettskupongen til alle ledere for de politiske
partier. Ber om svar på 13 spørsmål.

10. Ivar Ness orienterte om saken og innstillingen fra Hvaler Volleyballklubb.
Ønsket om 3 baner. Noe diskusjon rundt økonomi til dette. Usikker finansiering og
drift av et slikt anlegg.
Thomas/ Hilde orienterte om skolens planer om en bane. For å unngå restriksjoner
om bruk som nærmiljøanlegg, kunne Hvaler Kommune finansiere dette på egenhånd.
11. Idrettskonferanse i Ålesund: Hilde reiser for Hvaler IR/Østfold Idrettskrets. Støtte fra
Idrettskretsen dekker HIR sin kostnad.
12. Hilde orienterte om et utekjøkken/grillplass ved Hvaler U-skole. Blir åpent for alle.
Planlagt bygd i løpet av neste skoleår.
13. Styret ble enige om at referatet fra styremøtene ble automatisk godkjent en uke
etter utsendelse hvis det ikke kommer rettelser i løpet av perioden.
14. Neste styremøte 13. november kl. 18:00 i Adm.bygget Hvaler U-skole.
Dette da i forkant av det ekstraordinære årsmøtet samme dag.

Rune Edvardsen, referent

