
Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy. 

 Tlf. 95825327.    e-post: fredrik.kjenne@gmail.com  

Referat til styremøte 2-2020/21 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   16.september 2020    
Kl:   19.00    
Sted:   Hvaler u.skole   
Innkalt: Hilde Stokke, Fredrik Kjenne, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, 

Herman Rummelhoff, Wiggo Sørlien og Thomas Holmen Olsen 
Til stede:  Hilde Stokke, Fredrik Kjenne, Gunn Engebretsen, Herman 

Rummelhoff, Wiggo Sørlien , Thomas Holmen Olsen. 

Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

 Sak Ansvar 

24-20 Godkjenne protokoll fra styremøte 5 (2019/20): 26.05.20  
og styremøte 1 (2020/21): 10.06.20. 
Sendt på mail. Begge er godkjent. 

Alle 

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak Ansvar 

25-20 Info fra Viken idrettskrets:  
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/ 
 
Anleggskonferanse i Kongsberg 9-10 oktober. 2 stk i tillegg til leder har mulighet 
til å reise, dekket av idrettskretsen. Wiggo vurderer om han har mulighet til å 
delta. Handler om fremtidens idrettsanlegg. Det er også samling i Sarpsborg 16 
oktober. Mer info på linken over. 
 
Kontrollutvalget inviteres til neste styremøte, siden det er nytt kontrollutvalg. 
 
Info fra Hvaler Kommune: 
Bua prosjektet – Forsinket pga Covid-19. Mål om å åpne uke 42/43. Lions gjort en 
jobb med å innrede. Lions har fortsatt 200.000 kr til å kjøpe inn utstyr til utlånsbu. 
Div utstyr blir kjøpt inn, blant annet ski, skøyter, ++ felles prosjekt mellom 
kommunen, skolen og lions. Eget karantenerom i disse tider slik at det blir gått 
gjennom og godkjent for utlån igjen. Ser på at hallvakter skal enkelt låne ut og 
samle inn. Kommunen stiller med rom, lisenser, startpakke og datautstyr. Blir 
jobb for Lions. 
 
Budsjettprosess nå om dagen. Skal budsjettere etter samme ramme som i fjor og 
siste 6-7 år. Har ikke begynt med detaljene i det enda. Budsjettkonferanse for 
politikere til uka.  
 
Prosjekt med tiltak på å fortsette å bruke anlegg på Floren med samfunnshus. 
Skal oppgradere når skolen er ute av bygget. Kommunen har investert i 
kortlesersystem der nå. Veldig bra for kontroll og drifting av bygget. 
 
  

Alle 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/
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Bekymring fra u. skolen om hvordan det blir når barnetrinn og mellomtrinn også 
skal inn i Hvalerhallen for å ha kroppsøvning.  
Hvalerhallen 20 år nå i november. Byttet lys i hallen i sommer. Bekymret for økt 
belastning. Mister også åttekanten skole og hallen der, så total kapasitet på 
Hvaler blir lavere. 
 
Treningstider: Neste år må det komme samlet innspill fra de forskjellige 
gruppene. For eksempel en fra hele håndballgruppa, en fra fotball osv. som 
dekker alle årskull. 
 
Basket bør stifte lag i hvaler idrett for å få tildelt tid neste år. 
 
Ved sprenging av grøft har vannet gått tilbake og ned i kjelleren i hallen og alt står 
på hodet. Utfordrende for sports skytterne som har treningslokale i kjelleren. 
 
Rullering av handlingsplan – Må tas i neste styremøte. 
 

26-20 Høring og offentlig ettersyn av planprogram - kommunedelplan for Skjærhalden 
Sendt i egen mail.  
 
Har vi behov for å sende eget innspill fra idrettsrådet?  
 
Har ikke hatt det oppe i Hvaler IL, men Hvaler IL har fått forespørsel om å leie ut 
til sjøspeiderne. Har også sett på mulighet for å lage bobilparkering på Rove, noe 
Hvaler Kommune er positive til. Bueskyttergruppa har noe som heter 3D løype, 
der grunneier har sagt opp området. Bueskytterne skal legge frem forslag til neste 
styremøte for hva behovet deres er for å lage bueskytterområde ved siden av 
fotballbanen på Asmaløy. Rove vil i så tilfelle gripe i handlingsplanen for Hvaler 
Kommune.  
 
Hvaler Idrettsråd bør komme med innspill så vi ikke mister de områdene vi har 
regulert for idrett. Kan vi uttale oss generelt om at vi ønsker at områder som er 
regulert som idrettsformål forblir regulert for idrettsformål? Leder sender dette 
som innspill. 
 
Vi uttaler oss ifht at annlegg som har idrettsformål beholder denne statusen. 
Dette er et generelt innspill fra Hvaler idrettsråd. 

Alle 
 

27-20 Hvordan virker Corona-epidemien og smittevern for idrettslaga på Hvaler? 
Trening, konkurranse, økonomi, årsmøtet etc. 
Hvaler IL: Situasjonen var sli kat vi hadde to store arrangementer. Øymarsjen og 
Hvalermila. Søkte om erstatning for det, og har fått kompensert for begge de to 
arrangementene (105.000kr). Gjennomførte årsmøte i Juni ihht smitteregler. 
Fotballen har gått relativt som normalt for de under 20 år. De som skal inn på 
kamper blir notert med navn og telefonnummer. Innebandy har ikke startet opp 
igjen. Klarer seg godt økonomisk selv om covid-19.  
 

Alle 
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Sportsskytterne: Synd at når Norge stengte ned så var det avslutningen for våre 
aktiviteter. Skulle arrangert mesterskap 20 mars. Det ble utsatt til oktober. Blir 
gjennomført, men ikke fullverdig (de fra nord for eksempel reiser ikke nedover. 
Blir delvis digitalt). Fikk regnskyll i hallen ifbm sprenging lagde trøbbel for 
oppstarten etter sommeren. Har fått bruke annet sted av kommunen. Har ikke 
hatt stor betydning økonomisk sett enda. Har ikke tapt noe særlig med inntekter. 
Har ikke gjennomført årsmøte enda. Må gjennomføres innen året er omme. 
 
Golfklubben: Enorm aktivitet i år. VTG kurs over 9 helger. Golfcamp for barn og 
unge. To 3-dagers golfcampkurs for barn på hverdager med mange deltagere. 
Klubben sponset 1000kr pr barn. Har fått ca 150 medlemmer, som er helt enormt. 
Gjort en stor innsats med oppussing av både bane og lokaler. Et veldig godt år. 
 
Volleyball: Skuffet for at de ikke fikk midler etter første søknaden fra 
kulturdepartementet. Skal arrangere norgesmesterskap nå snart. Tilbake på full 
aktivitet.  
 
Jeger og fisk er ikke her og kan uttale seg ved neste styremøte. 
 

28-20 Handlingsplan for Hvaler IR. Høsten 2020, hva kan/bør vi gjennomføre 
Sendt på mail. 

- Resten av LAM midler blir fordelt av idrettsrådet på neste styremøte. 
- Innspill på at Leder ber om å få noen minutter på et utvalgsmøte. Det må 

bli 4. November. Leder spør Øyvind om når det passer. 
- Neste styremøte ser vi på revidert samarbeidsavtale med Hvaler 

Kommune. 
- Nettverkssamlinger for lag og foreninger bør utsettes til 2021. 
- Avlyser allaktivitesdagen i 2020 grunnet Covid-19. 

 

Alle 

29-20 Eventuelt: 
A. Invitasjon digital IR-konferanse 23.9.  
Hei alle idrettsråd! 
  
Dessverre fikk vi ikke hatt idrettsrådssamlinger nå i høst, men vi satser på å kunne 
arrangere disse så fort smitten har roet seg igjen. 
  
Vi ønsker i mellomtiden og ha en ny digital samling, og håper dere kan sette av to timer i 
kalenderen 23. september fra 1830 til 2030. 
  
Foreløpig agenda: 
  

 Info fra VIK 10-15 min  
 Ungdomsarbeid i IR  
 Idrettspolitisk handlingsplaner for idrettsråd; Bodø idrettsråd har lykkes meget 

godt med sitt arbeid med idrettspolitisk handlingsplan, og vi får her en 
innledning fra dem, om hvordan de har jobbet.  

 Innpill fra flere IR i Viken rundt idrettspolitisk handlingsplan (mer info om dette 
kommer) 

Videresend gjerne denne til andre i idrettsrådet ditt😊 

A: Hilde 
sendt 
invitasjon til 
styret 
 
B: Hilde har 
mail. 
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B: LAM  
 
C: Utekjøkken som bygges ved Hvaler u.skole er nå i gang. Neste dugnad er 13. 
oktober kl 16:30. Da skal man jobbe med tak og vegger. Taktekker kommer 13. 
oktober. 

30-20  Neste styremøte 
Onsdag 21 oktober kl 19:00 på Hvaler U.skole 
 

Alle 

 
 
 
Fredrik Kjenne 
Nestleder 


