
Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 VESTERØY 

Tlf 95825327, fredrik.kjenne@gmail.com 

Referat til styremøte 6-2020/21 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   1.juni 2021    
Kl:   19.00    
Sted:   Hvaler IL klubbhus, Asmaløy  
Tilstede:          Fredrik Kjenne, Gunn Engebretsen, Herman Rummelhoff, Wiggo 

Sørlien, Thomas Holmen Olsen, Hilde Stokke 
Info om møte til:  Kontrollutvalget v/Sveinung Dale og Marita Nyer Arntzen 

 
Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

45-20/21 Godkjenne protokoll fra styremøte 5 (2020/21): 8/3-21 
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no) 
Godkjent 

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

46-20/21 Årsmøte 15/6-21 
Dagsorden, forretningsorden, årsberetning, handlingsplan, regnskap, budsjett og Lagenes 
årsberetninger. 
Dagsorden er OK med noen justeringer i teksten. Har gått gjennom alle dokumentene til 
møtet. Vi har påmelding til 12 juni, og kan ha maks 20 personer til stede på årsmøtet. 
Påmeldingen går til Hilde Stokke. 

47-20/21 Info fra: 
Fra Viken idrettskrets/Norges idrettsforbund:  

 https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/ 

 

Fra Hvaler kommune (Thomas):  
- IR kaller inn til styremøte etter årsmøtet 15 juni der Thomas v/ kultur og fritid hvaler 

kommune kommer med forslag på fordeling av treningstider og driftstilskudd til 
lagene. 

- Kommunen har fått tilskudd til 2 nærmiljøanlegg. 
 
Fra lagene (alle). Trening, aktiviteter, årsmøte mm. 
Golf: Har lagt opp til barne- og ungdomstreninger 4 onsdager fremover. Det er opprettet en 
egen Hvaler Golfklubb jr. side på facebook. Har du ikke køller får du låne det. 
Skytterne: Har en utøver som satser på toppskyting. Klubben har trent når det har vært mulig 
å trene. 
Volleyball: Har hatt greit med treninger siste mnd. Sand Volleyball turnering på Viker i helgen. 
Utfordringen har vært å spille mot andre lag, så det er blitt mange interkamper. 
Hvaler IL: Håndballen har arrangert noen aktivitetshelger, bueskytterne har fått tilbake 
skytebanen sin, innebandy har startet opp 2 nye lag for unge. Det er fattet vedtak om at det 
ikke skal ansettes daglig leder i idrettslaget. Sliter med konsekvenser av covid. 

 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/
http://www.hvaler.kommune.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/
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48-20/21 Pandefri. Vi feirer at pandemien er over i uke 39. Prosjekt fra Viken IK. Samarbeid med 
lagene. Lagene har sine tilbud som markedsføres felles i kommunen. 
 

49-20/21 Første styremøte etter årsmøte med sak:  
Fordele treningstider etter innstilling fra Kultur og fritid. 
 

50/-2021 Eventuelt 
 

 
 
 
Fredrik Kjenne  
Nestleder 

 

 


