Referat til styremøte 1-2022/23 i Hvaler idrettsråd
Dato:
Kl:
Sted:

14.juni 2022
19.00
Klubbhuset Hvaler Golfbane, Kirkøy

Tilstede:

Herman Rummelhoff - Hvaler Sportsskyttere,
Lasse Heier – Hvaler Golfklubb,
Ivar Ness – Hvaler volleyballklubb,
Thomas Grøtvedt – Hvaler IL
Inger Fjeldstad, Hvaler IL
Hilde Stokke – Hvaler IL og Hvaler volleyballklubb
Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid Hvaler
kommune
Kontrollutvalget v/Rune Edvardsen

Sakliste
Vedtakssaker:
Sak
1-22/23 Godkjenne protokoll fra styremøte 4 (2021/22): 23/3-22
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no)
Vedtak: Godkjent.

2-22/23

Behandle innkomne søknader om økonomisk støtte til barn og ungdomstiltak.
Tre innkomne søknader. Se eget vedlegg.
Det er kommet inn 3 søknader. En søknad fra Hvaler Golfklubb og to søknader fra Hvaler IL.
Neste utlysning bør inneholde et skjema (mal) slik at vi får med alt vi ønsker i søknadene. Vi
savnet dette i innkomne søknader.
Vedtak: Hvaler Golfklubb innvilges 10 000kr og Hvaler IL får 5000kr x 2 (til to arrangement)

Drøfting-/Infosaker:
Sak
3-22/23
Treningstider Hvalerhallen og Floren gymsal.
Kultur og fritid, Hvaler kommune presenterer forslag til treningstider etter innkomne
søknader fra IL.
IR følger opp at hallen blir brukt. Thomas sender ut treningstider til lagene.
4-22/23

Orienteringer:
Fra Hvaler kommune ved Thomas.
Hvaler kommune har en tilskuddsordning der barn og unge kan søke om midler for å
dekke kontingent og treningsavgift o.a.
Thomas H. Olsen, Kultur og fritid, Hvaler kommune tar imot disse søknadene.
Fra lagene (alle).
Alle som var tilstede presenterte seg selv og aktivitet i laget per dato.
Fra Viken idrettskrets. Kretsting 13.juni. Hilde valgt inn som styremedlem i kretsen.
Hilde Stokke, Midtre veien 132, 1680 Skjærhalden.
Tlf. 91328050. e-post: hilde.stokke@online.no

5-22/23

Åttekanten, utearealet. Forslag til uttalelse vedr. foreløpige planer for utearealet rundt
Åttekanten ble behandlet. Uttalelsen sendes Åttekanten-utvalget.

6-21/22

Bør idrettsrådet endres fra å være et organ for idrettslaga på Hvaler til at vi inviterer til
idrett og aktivitetsråd for alle organisasjoner som tilbyr aktivitet for barn og unge på
Hvaler? I så fall hvilke konsekvenser for dette for idrettsrådet og for samarbeidet med
Hvaler kommune?
Andre organisasjoner for barn og unge som er aktive (jfr. Hvaler kommune):
- Esport LAN gaming
- Hvaler musikkforening
- Hvaler sjøspeidergruppe
- Hvaler jeger og fiskeforening
- Brottungær
Flere?

7-22/23

Tidsplan: Neste møte månedsskifte august/september (tirsdag 30.august 19.00)
Allaktivitetsdag og ungdomskveld til høsten

8-22/23

Eventuelt

Hilde Stokke
Leder

PS: Gi beskjed hvis du ikke kan møte!

Hilde Stokke, Midtre veien 132, 1680 Skjærhalden.
Tlf. 91328050. e-post: hilde.stokke@online.no

