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 Tlf. 91328050.    e-post: hilde.stokke@online.no  

Referat styremøte 2-2022/23 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   23.august 2022   
Kl:   19.00    
Sted:   Klubbhuset Hvaler IL Golfbane, Kirkøy 
Til stede:         Herman Rummelhoff - Hvaler Sportsskyttere  

Gunn Engebretsen – Hvaler Golfklubb  
Inger Fjeldstad Edvardsen, Hvaler IL 
Hilde Stokke – Hvaler IL og Hvaler volleyballklubb  

 Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid Hvaler 
kommune  

 
Ikke møtt:   Ivar Ness – Hvaler volleyballklubb, 

Thomas Grøtvedt – Hvaler IL 
 
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

9-22/23 Godkjenne protokoll fra styremøte 1 (2022/23) – 14.juni 2022 
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no) 
Vedtatt. 

10-22/23 Fordeling av Lokale aktivitetsmidler. Fordelingsnøkkelen er vedtatt tidligere. Hilde setter opp 
et forslag til fordeling.  
Vedtak: IR følger fordelingen med 10 000,- i grunnstøtte til alle lag med b&U, og 1/3 av restpotten går 
til barn 6-12år og 2/3 til ungdom 13-19 år beregnet ut i fra medlemsregistreringen. Når 
medlemstallene er klare, sender Hilde forslag til styret. Endelig vedtak behandles på mail. Hvaler jeger 
og fiskeforening får 10000,- i grunnstøtte. De registrer ikke sine medlemmer gjennom NIF lengre. 

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

11-22/23 Allaktivitetsdag. Dato. Innhold. Markedsføring. 
Vi ble enig om:  
Onsdag 12.10. kl. 17.00-20.00. Aktivitet i og utenfor hallen. Markedsføring med flyers på 
skolen/barnehagene, Hvaler Budstikke, FB. 
Hilde avtaler med leder av Hvaler IL om et arbeidsmøte for alle lag og foreninger. 
Markedsføring for den enkelte gruppe tar hver ansvar for.  

12-22/23 Orienteringer: 
Fra Hvaler kommune, kultur og fritid (Thomas).  
- Strømstøtte søker lagene nå gjennom lotteritilsynet. Lenke: https://lottstift.no/for-

frivilligheten/stromstotte/ 
- Fordeling av treningstid har blitt informert til IL.  
- Tider i hallen som ikke blir brukt er viktig at Thomas for info om.  
- Kommunalt økonomisk støtte til IL har blitt fordelt.  
- Budsjett Hvaler kommune ser ut som er som i fjor, - utfordringer. Kommunen får ikke 

strømstøtte, dette vil bli store utfordringer.  
- Handlingsplan - anlegg for idrett og friluft. IR bør komme med en uttalelse med 

begrunnelse for prioriteringer. Behandles i IR før 15.nov. 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/
http://www.hvaler.kommune.no/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
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- Skjer mye på Rød med sentralisering av skolen.  
- Kultur og fritid er igang med høstsemesteret med Festivaler mm. 

Fra lagene (alle).  
- Hvaler Sportsskyttere: En utøver går på NTNU på Kongsvinger fikk sin først tur med 

Skytterforbundet i sommer.  
- Hvaler IL arr. Hvalermila 24.9. Hvaler bueskytterne: En utøver har blitt Nordisk 

ungdomsmester, gruppa fikk to kretsmestere. Nybegynnerkurs starter uke 42. 
- Hvaler golfklubb: B&U trening onsdag 8-19år, gratis. Golfcamp 2gg i sommer. 

Klubbmesterskap Junior (13-19år) og barneturnering (6-12år) arrangeres 10.9.  
Aktiv junior-gruppe 

- Fra Viken idrettskrets. (Hilde) 

13-22/23 Idrettsanlegg: 
- Åttekanten, utearealet. IR avventer planene fra Åttekanten vel. 
- Varsling om endringer av området på Rød som er satt av til idrett og skole. IR sender 

merknadene også til politiske gruppeledere  

14-21/22 Kurs i regi av idrettsrådet (Ivar). Saken utsettes til neste styremøte. 

15-22/23 Neste møte i IR før 15.nov. (en tirsdag eller onsdag) 

16-22/23 Eventuelt 

 
 
 
Hilde Stokke 
Leder 

 

PS: Gi beskjed hvis du ikke kan møte! 

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

