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Referat fra styremøte 4-2021/22 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   23.mars 2022    
Kl:   18.00    
Sted:   Huser, Asmaløy  
Til stede:           Cicilie Sandberg, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, Herman    
                                       Rummelhoff, Emilie Karoline Karlsen ( Teams første del av møtet) 
Invitert:  Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid Hvaler 

kommune  
Info om møtet blir sendt til:  Kontrollutvalget v/Marita Nyer Arntzen og Sveinung Dale 
Referent: Gunn Engebretsen 

Sakliste 
Vedtakssaker:  

 Sak 

20-21/22 Godkjenne protokoll fra styremøte 3 (2021/22): 10/11-21 
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no) 
Vedtak: Godkjent. 

21-21/22 Årsmøte. Dato, forberedelser, forslagssaker 
Onsdag 4.mai 2022 kl.19.00 
Forberedelser: 
Innkalling til årsmøte – Hilde, innen 4.april. Forslag til saker skal inn innen 20.april 
Årsberetning – Hilde, innen 27.april 
Regnskap og budsjett – v/Herman Rummelhoff, innen 27.april 
Forslag til årsmøtesak fra styret: - Hvert styremedlem skal ha et varamedlem fra eget lag – 
Hilde lager forslag innen 27.april. 
Forslag til Handlingsplan – Hilde, innen 27.april  

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

22-21/22 Ungdomskveld for ungdom fra 13-18 år og Allaktivitetsdag for barn og ungdom. 
Idrettsrådet har fått 7500 kr. fra Viken idrettskrets.  Vi vil engasjere en foredragsholder til 
ungdomskvelden. 
Dato: For begge oppleggene blir i løpet av høsten. 
Sted: Kultursalen, Hvaler barne- og ungdomsskole 
Samarbeidspartnere: Alle frivillige lag og foreninger på Hvaler vil bli invitert. 

23-21/22 Orienteringer: 
Fra Hvaler kommune ved Thomas Holmen Olsen: 
Til info 

Strømstøtte – Hvaler kommune fikk inn 11 søknader som ble behandlet og funnet 
rette – utbetalt total 108000 kroner i støtte. 
  
Frist for kandidater til årets priser er ute. Det har kommet inn noen forslag – disse 
vil bli behandlet ganske så snart. 
  
Frist for å søke kulturstøtte/driftsmidler er som vanlig innen utgangen av mai. 
  

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/
http://www.hvaler.kommune.no/
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E-sport. Det er etablert rom og maskiner til å starte opp med E-sport. Kommunen 
har søkt og fått midler til å bemanne opp tilbudet. Tilbudet vil bli startet opp i 
samarbeid med Viken og kompetansesenteret på e-sport (som dekkes av Viken). 
 
Fra lagene (alle):  
Hvaler idrettslag: Stor aktivitet, god økonomi, litt nedgang i medlemsmassen, særlig 
fotball. Arrangerte Hvalermila for første gang i fjor, ble en suksess. Dato for dette 
arrangementet er 24.sept i år. 
Hvaler IL har arrangert grats idretts- og fotballskole i samarbeid med Hvaler barne- og 
ungdomsskole med støtte fra Hvaler idrettsråd. 
 
Sportskytterne v/ Herman Rummelhoff: Hatt aktivitet under pandemien når det har vært 
mulig.  
Hvaler Golfklubb: Hatt gratis treninger for barn og ungdom høsten 2021. Dette vil nok 
starte opp igjen våren 2022, men årsmøtet 26.03.2022, skal først godkjenne budsjettet før 
vi går ut med tilbudet. Klubben har god økonomi. Stor aktivitet på banen året 2021, mange 
nye medlemmer. Hvaler Golfbane åpnet for sesongen fredag 18.03.2022. Stor  
aktivitet allerede første helgen.   
 
Hvaler jeger- og fiskeforening: 165 aktive medlemmer, hatt barnegruppe 8 -12 stykker , 
god økonomi, bra aktivitet på skytebanen, arrangert Fiskesommer i Utgårdskilen, i år blir 
dette arrangementet 6.aug. 
Sammen med Kråkerøy JJF ble NJFF 150 år feiret med stort opplegg på Kjøkøy Fort. 
 
Hvaler volleyballklubb: Veldig god aktivitet, tilbud til ungdomsskolen, damelag, 
jenter/gutter 17, åpen gruppe for trim og gøy og minivolley. 
Fra Viken idrettskrets.Viser til nettsiden, utdeling av Gullvaffel (ildsjeler) laget Podcast,  

24-21/22 Info fra fellesmøte for lag og foreninger i regi av Hvaler kommune, Kultur og fritid. 
(v/Gunn) De fleste klubber og lag presenterte seg selv. Kulturkontoret orienterte om 
Hvaler kommunes hjemmesider for kultur.  

 I uke 38.25-
21/22 

Esport. Sak fra forrige styremøte.  
Inviterer dem til å være med på Ungdomsaktivitetskveld  
  

26-21/22 Utlyse midler til aktivitet i samarbeid med skolen.  
Lag og foreninger kan søke om midler til egne opplegg for barn og unge. Søknadsfrist er 
1.mai. Info fra lagene bør være i samarbeid med skolen.  
Hvert lag kan søke om 5 -10.000 kr. 
Se vedlegg. 

27/21/22 Ønsker samarbeidsmøte med Hvaler kommune, UTO Utvalg for tjenester og oppgaver: 
Herman Rummelhoff stiller fra Hvaler Idrettsråd på dette møtet. 

28/-21/22 Eventuelt 
Espen:  Det vil bli arrangert Norgesmesterskap i orientering i 2024. Hilde sjekker med 
Thomas ang, dette. 
En tverrpolitisk gruppe er opprettet i forbindelse med videreutvikling av Åttekanten skole. 
Rolf Baltzersen og Roy Hansen vil orientere Idrettsrådet om dette opplegget. Hilde avtaler 
tid for dette. 
 

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