Styremøte 5-2020/21 i Hvaler idrettsråd
Dato:
Kl:
Sted:
Deltagere:

8.mars 2021
19.00
Teams
Fredrik Kjenne, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, Herman
Rummelhoff, Wiggo Sørlien.
Invitert:
Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid H.kommune
Martin Hermansen, frivillighetskoordinator H.kommune
Kopi av innkalling til: Sveinung Dale og Marita Nyer Arntzen, kontrollutvalg Hvaler IR

Sakliste
Vedtakssaker:
Sak
41-20/21 Godkjenne protokoll fra styremøte 4 (2020/21): 18.01.21
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no)
Godkjent.

Drøfting-/Infosaker:
Sak
42-20/21 Møte med Martin Hermansen, nytilsatt frivillighetskoordinator Hvaler Kommune.
Vi presenterte styret, idretten på Hvaler og Idrettsrådets handlingsplan 2020-2022.
Martin presenterte seg selv og frivillighetskoordinatorens rolle og oppgaver.
43-20/21 Fra Viken idrettskrets/Norges idrettsforbund:



https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/
Tilbud om Microsoft office-365 for idrettsråd. Mange mailer til idrettsråd og
idrettslag fra NIF, idrettskrets o.a. (Hilde) Styret er enige om at det er nok epostadresser, og vi trenger ikke opprette egen adresse for idrettsrådet.

Fra samarbeid med Hvaler kommune:
 Fra Kultur og fritid (Thomas)
Nettverksmøte for lag og foreninger 8.februar (Wiggo og Hilde)
 Ny skole på Hvaler (Hilde). Felles utstyr med skolen. Lagerrom. Hilde sitter i en gruppe
om å samle felles utstyr slik at det er tilgjengelig for alle.
 Spørsmål til Hvaler kommune om bruka av Hvalerhallen i ferier jfr. Fredrikstad?
(Hilde) Er det noen idrettslag som kunne tenke seg å ha dager inne? Er det noen
interesse for å ha treninger inne i sommerferien?
 Hvaler hele året, for å utvide turismen og bedre forhold for næringslivet. IR v/Hilde
tok opp saker som har med idrett og folkehelse å gjøre. For eksempel turstier,
lekeplasser, uteområder osv. Og at det er viktig for Hvaler hele året.
Fra lagene (alle). Trening, aktiviteter, årsmøte mm.
Hvaler Golfklubb: Stort forbedringsprosjekt på gang. Stor dam som graves ut. Mellomveiene
oppgraderes og turstier i området. Det er også bobilcamp på golfbanen.

Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy
Tlf. 95825327. e-post: fredrik.kjenne@gmail.com

Hvaler IL: Trening har begrenset seg til de under 20 år. Barneidrett og håndball som har vært i
aktivitet. Covid begrenser oss. Vi har to store arrangementer fremover: Øymarsjen - kan vi
arrangere en light versjon? Hvalermila – måtte avlyses i fjor. Er fortsatt litt i tvil om det lar seg
gjøre i år også. Medlemstallene i Hvaler IL er synkende. Opplever at folk venter med å betale
kontingenten i påvente om det blir noe aktivitet i år. Årsmøte blir 16 mars, der hovedstyret er
fysisk samlet mens gruppene er med på teams. To nye aldersgrupper i innebandy starter opp
i løpet av uke 10. Hvaler IL har klart å samle politiattest på alle lagledere.
44-20/21 Avtale dato for årsmøte i Hvaler IR 2021: 15/6-21 kl 19 på klubbhuset til Hvaler IL.
Avtale samtale med kontrollutvalg for Hvaler IR: Sveinung Dale og Maritha Nyer Arntzen.
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/nyheter/2020/veileder-forkontrollutvalg/
40-20/21 Eventuelt
Neste styremøte: 1/6-21

Fredrik Kjenne
Nestleder

Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy
Tlf. 95825327. e-post: fredrik.kjenne@gmail.com

