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Protokoll til styremøte 3-2022/23 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   2.november 2022   
Kl:   19.00    
Sted:   Gl. Floren skole, SFO, Kirkøy 
Tilstede:          Herman Rummelhoff - Hvaler Sportsskyttere,  

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

Forfall:   Ivar Ness – Hvaler volleyballklubb,  
Thomas Grøtvedt – Hvaler IL 
Inger Fjeldstad, Hvaler IL 
 

Invitert, kunne ikke møte: Thomas Holmen Olsen, v.leder kultur og fritid Hvaler kommune  
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

17-22/23 Godkjenne protokoll fra styremøte 2 (2022/23) – 23.august 2022 
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no) 
Vedtatt 

  

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

18-22/23
  

Høring: Handlingsprogrammet for idrett, friluftsliv og kulturarena for 2023 
Idrettsrådet gikk gjennom handlingsprogrammet som kultur og fritid hadde foreslått.  
Øyvind Fjellberg, leder for kultur og fritid, fikk etterpå en orientering vedr. idrettsrådets 
prioriteringer. 
Øyvind ønsket at det kom fram hvilke anlegg som var ferdigstilt og/eller under utarbeiding, 
når handlingsprogrammet ble presentert for politikerne neste år. 

19-22/23 Evaluere allaktivitetsdagen 
Mye folk og fornøyde deltakere. Vi bruker samme mal neste år. Fint med musikk på tribunen. 
Neste år når vi kontakter skolen for hjelp prøver vi å få mer markedsføring; Young mentor  
o.a. 

20-22/23 Orienteringer hvis noe er nytt fra sist møte: 
Fra lagene (alle): 
Sportskytterne; - drift som tidligere. Vansker med rekruttering både av medlemmer og 
tillitsvalgte. For å få større engasjement, må man kanskje tenke nytt.. 
Golfklubben; - ny innendørstrening for å holde på medlemmer eller meget god aktivitet i 
sommer og mange ungdomsmedlemmer  
 
Endring av reguleringsplan på Rød.  
Idrettsrådet har: Sendt innspill til høring i forb. med omregulering av området.  
Invitert til møte med Utvalg for plan og bygg der 4 deltok samt rektor på Hvaler b&u skole. 
Sendt innspill til møte i utvalg for plan og bygg 3.11. i forbindelse med deres behandling av 
videre framdrift på Rød. 
Idrettsrådet ønsker i prinsippet at området ikke bygges ut. Det er for tett innpå skole og 
barnehage. I Rødskrysset er det for mye trafikk som det er. Området brukes til lek og fritid i 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/
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dag. Hvis utbygger vil bygge ut, bør det være færrest mulig boliger, maks. 20. Idretten ønsker 
å komme med innspill hvis området bygges ut og det blir anlagt vei over området som i dag 
er regulert for idrett. Veien bak skolen og barnehagen kan ikke brukes som innfartsvei da 
dette vil ødelegge skolegården og området som barnehagen bruker. 

21-21/22 Kurs i regi av idrettsrådet. Saken utsatt. 

22-22/23 Invitere ungdom til temakveld 
Hvaler Golfklubb har mange unge medlemmer. Hvis golfklubben til våren ønsker å invitere til 
en åpen kveld for ungdom, kanskje med foredrag og golfaktiviteter, kan idrettsrådet støtte 
arrangementet økonomisk. Golfklubben diskuterer dette internt. 
Andre klubber som vil arrangere åpne arrangement av og med ungdom kan og få støtte. 

23-22/23 Eventuelt og neste møte i IR 
Neste møte etter behov. 

 
 
 
Hilde Stokke 
Referent 

 


