
Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy. 

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

Referat til styremøte 3-2020/21 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   21.oktober 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, Thomas Holmen Olsen, Gunn Engebretsen, Herman 

Rummelhoff, Fredrik Kjenne 

Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

30-20/21 Godkjenne protokoll fra styremøte 2 (2020/21): 16.09.20  
Sendt på mail. Godkjent. 
 

31-20/21 Fordeling av LAM 
Vedlegg: Kommer i egen mail før styremøte 
Fordelingen blir slik: Lag som har barn og unge får 10.000kr i grunnstøtte. Resterende beløp 
fordeles ut i fra medlemsregistreringen med 1/3 til barn (6-12år) og 2/3 til ungdom (13-19år) 
Vi har fått tildelt 276.620 kr totalt. 
Lag og foreninger har fått tildelt 66% av LA Midler ifbm støtte for Corona. 
 

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

32-20/21 Info: 
Fra Viken idrettskrets/Norges idrettsforbund:  

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

 Det er arrangert e-sport webinar for Viken Idrettskrets. Kunne dette vært noe for 
Hvaler IL, med egen e-sport gruppe? Se link over. 

Fra Hvaler kommune: 

 Presentasjon av idretten på Hvaler for UTO.  
o Ble oppfordret til å komme med innspill til budsjettet. 

 BUA hadde offisiell åpning 14 oktober. Det er ikke kommet i gang utlån enda. Se BUA 
Hvaler på facebook. 

Fra lagene 

 Covid-19.  
o Sportsskytterne skal arrangere Landsstevnet for rekrutter i samarbeid med 2 
o andre klubber nå, der Østfold skytterkrets samles i Rolvsøyhallen. Resten 

samles på sine hjemmebaner og deltar live via nettet. Dette grunnet Covid-19. 

 Annet 
o Sportsskytterne: Oversvømmelse i kjelleren på Hvalerhallen lager store 

utfordringer. Står til tørk og har ikke noe fullgodt tilbud til sine medlemmer og 
har også mistet noen av sine medlemmer. Vil trolig være stengt til over jul da 
tilbake stilling av lokalene ikke har kommet i gang skikkelig. Må i dag trene i 
Rolvsøyhallen, men det er ikke hensiktsmessig for skytterne. 

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


Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy. 

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

 

33-20/21 Oppdatere: Samarbeidsavtalen med Hvaler kommune. 
Forslag sendt som vedlegg. Forslaget er vedtatt og signert. 
Samarbeidsavtalen vil bli presentert for kommunens politikere i neste møte. 
 

34-20/21 Rullering handlingsplan 
Hvaler IR kommer med innspill til endring i prioriteringsrekkefølge i handlingsplan, der 
innspill som er kommet inn er hensyntatt. Viser til vedlegg. 
 

35-20/21 Eventuelt 

 Neste styremøte innkalles når vi vet når vi kan komme med innspill til budsjett. 
 

  

 
 
 
Fredrik Kjenne 

Nestleder 

 

 


