IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte mandag 15.6.15 på Svensrudmoen
Tilstede: Jorun Hansen, Anne Merete Groseth, Frederik Skarstein, Erik Winnje, Ove
Evensen, Ole Kenneth Søreide, Veronica Simen, Jørgen Moe, Bernt Gaarder, Kev
Robin Kristoffersen, Kaare Tiller og Roy Arild Fossum (referent)
Forfall: Marie Gran, Merete Bollingmo, Thomas Svendsen, Jan Olaf Gomnæs og
Andreas Koksrud
Ikke tilstede: Svein Erik Lilleland
Saksliste:
● Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 27.5.15
● Arrangement i forbindelse med ILs 120 års jubileum
● Gjennomgang av handlingsplan for 2015
● Gjennomgang av økonomien i ILH
● Samordnet profilering
Orienteringssaker:
●
●
●
●

Presentasjon av ILH, sponsor- og samarbeidsavtaler
Etablering av innebandy-gruppe i regi av ILH, formelt etablert
Arbeidsfordeling medlemsnett
Forslag fra ILH Håndball om gjennomgang av rutiner ved tildeling av treningstider
i Kleivhallen og Holehallen. Utredes i Sportslig utvalg og vil bli fremlagt neste
hovedstyremøte.

Eventuelt:
● Aktuelle saker fra gruppelederne
● Prosjekt parkering
Styreleder ønsket alle velkommen og spesielt ny leder i hopp Veronica Simensen og
leder i nyopprettet innebandygruppe Kev Robin Kristoffersen tilstede i sitt første
hovedstyremøte.
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Referat fra Hovedstyremøte 27.5.15 ble gjennomgått og godkjent.
Saksn
r

Saksbeskrivelse

Tidsfrist

Ansvarli
g

18/15

Kommentarer til referatet:

26.8.

FS/ alle
gruppeledere

29.6.

JM/DL

27/15

Gjennomgang av regnskap og den
15.6.
økonomiske situasjonen i ILH. Regnskap
for 1. Kvartal 2015 foreligger og oversendes
til gruppelederne og økonomiansvarlige.
Kontoutskrift pr. 1.6.15 gjennomgått og det
er innestående på konto samlet NOK 3 mill.
i gruppene og hovedstyret. Konklusjon: Det
er god økonomi i idrettslaget. Det er ingen
av gruppene som viser til store utgifter den
nærmeste tiden.

FS/DL

28/15

NY partnerskapsavtale med Hole
kommune. Forslag til ny avtale fra Hole
kommune foreligger. Denne skal behandles

FS/DL

Jubileumfest: Ble orientert om status
pr.15.6. Frode Kyvåg vil holde foredrag om
”forutsetninger for å gjøre hverandre gode” i
Holehallen. Festmiddag og dans i annet
udefinert lokale. Festkomiteen jobber frem
endelig budsjett til neste møte. Mrk:
Navneliste fra gruppene oversendes DL
innen 25.6.15
23/15

Kommentar fra referat:
Profileringsbrosjyre: Tilbød Jørgen Moe seg
å se på layoutet og produsere brosjyrer.
Utkast til brosjyre oversendes han etter
22.6.15.

26.8.
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i neste møte. (Se vedlegg). Vedlagt følger
også felles verdigrunnlag mellom partene.
29/15

Retningslinjer for sportslig satsning.
Vedtak: Fremlagte forslag besluttet. (Se
utførlig beskrivelse under )

15.6.

SU

30/15

Stipend. Sportslig utvalg foreslo stipend til
Silje Opseth da de mener hun kvalifiserer til
”utøver som utvikler seg mot nasjonalt
nivå”. Diskusjon i panelet hvor også ILH
Hopp hadde samme tanker. Vedtak: Det
besluttes at Silje Opseth tildeles stipend for
sin utvikling innenfor idretten kombinert.
Hun tildeles NOK 20 000. Dette samordnes
DL og ILH Hopp

1.7.

VS/DL

Skaffes
sjekk
fra
SP1.

31/15

Anleggssituasjonen. I handlingsplan
foreligger ønsker om utbygging av beachhåndballbane og garasje til løyplaget. I
denne forbindelse er det også et stort
behov for mer lager- og kontorplass i
klubbhuset. I tillegg må det ses på
parkeringssituasjonen på Svensrud. Under
diskusjonen kom det frem at det er behov
for prioritering av saker. I denne forbindelse
ble foreslått opprettelse av anleggskomite
med Ole Kenneth Søreide som
hovedstyrets representant. Vedtak: OKS
velges som hovedstyrets representant i
nyopprettet anleggskomite. Det velges
representanter fra de store gruppene med
mandat til å se på prioriteringer av anlegg i
ILH.

26.8.

OKS/DL

DL
avtaler
møte
med
OKS.

Kommentar: Jørgen Moen mente at
parkeringssituasjonen var en kritisk sak
som ikke handlet om anlegg. Dette ble
vedtatt tatt ut og satt på FS/DL for hurtig
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behandling.
● Handlingsplan ble behandlet og viser til vedlegg av denne. Spesielt ble behandlet
”forslag til retningslinjer for sportslig satsning”.

Forslag til retningslinjer for sportslig satsning i Idrettslaget
Holeværingen

I d r e t t s l a g e t H o l e v æ r i n g e n e r e t b r e d d e i d r e t t s l a g:
● Breddeidrett handler om bred rekruttering og et allsidig tilbud til alle
aldersklasser. Idrettslaget har som mål å legge forholdene best mulig til rette for
mestring og utvikling og idrettsglede for alle.
Idrettslaget prioriterer å utvikle trenere i aldersbestemte klasser og hente inn
kompetente trenere utenfra klubben med følgende kompetanse:
o Menneskelige egenskaper til formidling overfor barn og unge
o Idrettsfaglig kompetanse gjennom idrettsforbundets lisenskrav
o Lang erfaring innenfor sin idrett
Hovedprioriteringen av trenere søkes mot alderstrinnene 12-16 år og for utøvere ved
lavere alder søkes foreldretrenere. Til seniorutøvere søkes det fortrinnsvis trenere med
egenerfaring fra egen idrett til trenerverv i idrettslaget.
Når idrettslaget er modne for det kan det gis rammer for større satsning på
seniorutøvere. I disse tilfellene skal hele idrettslaget stå bak og det krever at gruppene
fremmer forslag til sportslig utvalg. Sportslig utvalg fremmer deretter innstilling inn mot
hovedstyret. Den endelige avgjørelsen om seniorsatsning tas deretter i hovedstyret i
Idrettslaget. Endelig beslutning fra hovedstyret tas med alle gruppelederne involvert.
Det gis ikke rom for egensatsning fra/på seniorutøvere uten hovedstyrets samtykke.
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De store gruppene i idrettslaget skal etablere et sportslig utvalg med en sportslig
handlingsplan. Den danner retningslinjer for treningsaktiviteten i gruppene og skal være
i samsvar med retningslinjene til hovedstyret for sportslig satsning i Idrettslaget
Holeværingen. De mindre idrettene bør ha en sportsplan. Her gis det store rom til
fleksibilitet være seg antall treningsøkter, mengde og opplevelser.
Alle trenere og ledere skal drive idrettslaget etter dets egne VERDIER som er:
Idrettsglede:
✓ Det skal være moro å gå på trening!
✓ Lek og moro!
✓ Mestring, variasjon og trivsel.

ILH skal være et positivt innslag i Holebygda.

Fellesskap:
✓ Gjøre noe sammen med andre.
✓ Skape identitet og engasjement.
✓ Det skal være mulig for alle å oppnå idrettsglede, uavhengig av etnisk og sosial

bakgrunn, økonomi osv.
Felles profilering, enhetlig ansikt utad.

Respekt:
✓ Fair Play.
✓ Respekt for både de andre i eget idrettslag, konkurrenter og deres støtteapparat.
✓ Respekt for egne prestasjoner.

Normer og regler innen idretten.

Helse:
✓ Aktiv livsstil med sunne vaner.
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✓ Idrett uten dop

Saken diskutert og fremlagte forslag vedtatt som Idrettslaget Holeværingens nye
retningslinjer for sportslig satsning. (se sak 29/15)
● Forslag til retningslinjer for stipend
I denne sammenheng foreslo Sportslig utvalg nye retningslinjer for stipend. Saken
sendt tilbake til SU for korrigering jfr. Årsmøtevedtak.
Det ble imidlertid fremsatt forslag om tildeling av stipend til Silje Opseth (se sak 30/15)
Eventuelt fra gruppene:
Idrettsskolen: Nevnte at de ønsket å starte med aktivitetskort a la det gamle skikortet.
Jobber med å utvikle ”konseptet” med utvidelse av flere idretter. De jobber også etter
forutsigbarhet etter ønske fra foreldre. Idrettskolen ønsker også et møte med rektor for
gjennomgang av sikkerhetsrutinene i Kleivhallen. Dette bør det også ses på i Holehallen
(leder varsles).
Fotball: Snart ferdig med vårsesongen. Det er stor aktivitet og man starter
høstsesongen med fotballskole, hvor det er stor interesse. Det spesielt gledelige er at
ungdom melde seg på i stort antall for å være instruktører. 3`er fotball er iverksatt med
nye baner i enden av hovedmatta. Fotball påpeker at ILH bør synligjøre sin aktivitet
overfor videregående skoler.
Håndball: Store utfordringer med å skaffe nok dommere etter kretsen krav om dømming
både på hjemme-og bortebane. Det er ingen voksne som ønsker dette og det er stor
begrensning hva ungdom kan få til når de må reise til bortedømming. Jobber med
samarbeidsløsninger med andre klubber. Bruker tid på å sette seg inn i oppgaver i det
nye styret.
Hopp: Er medlem av Ringerike og omegn hoppteam og holder til på Ringkollen hvor de
er underlagt styret i Ringkollen Ski. Håper på mulighet for noe hoppaktivitet andre
steder i vår egen kommune.
Innebandy: Har fått 10 betalende spillere og har 15 medlemmer innen rekkevidde
somønsker å prøve seg innen idretten. Det e et stor potensiale og ser også for seg å
legge forholdene til rette for barne- og ungdomslag.
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Sak: Parkering Svensrud (se sak 31/15)
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Felles verdigrunnlag

Idrettslaget Holeværingen

Hole kommunes verdier for arbeid med barn og unge er nedfelt i overordnet sektorplan
for oppvekst i Hole kommune. Samarbeidet med idrettslaget Holeværingen er en del av
Hole kommunes satsning og verdigrunnlag innenfor oppvekst. Oppvekstplanen er tuftet
på barnekonvensjonen.
Ved alle handlinger som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn. FN’S BARNEKONVENSJON ARTIKKEL 3
Syv kjennetegn for å sikre barnets beste og en eventyrlig oppvekst i Hole;
● Tydelige voksne som evner å se barn og unges behov, gi kjærlighet og sette
grenser.
● Barn og unge som opplever trygghet, mestring og blir verdsatt.
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● Fritidstilbud og møteplasser for alle utfra hver enkeltes muligheter og interesser.
● Barn, unge og foreldre opplever helhet og forståelse i møte med offentlige
instanser.
● Barn, unge og voksne som har grunnleggende sosial kompetanse.
● Likeverdig behandling av barn, unge og foreldre uavhengig av etnisitet, livssyn,
funksjonsnivå, sosial status og økonomi.
Sentrale verdier for idrettslaget Holeværingen;
Idrettsglede:
•

Det skal være moro å gå på trening!

•

Lek og moro! Mestring, variasjon og trivsel.

•

ILH skal være et positivt innslag i Holebygda.
Fellesskap:

•

Gjøre noe sammen med andre. Skape identitet og engasjement.

•

Det skal være mulig for alle å oppnå idrettsglede, uavhengig av etnisk og sosial
bakgrunn, økonomi osv.

•

Felles profilering, enhetlig ansikt utad.
Respekt:

•

Fair Play. Respekt for både de andre i eget idrettslag, konkurrenter og deres
støtteapparat.

•

Respekt for egne prestasjoner. Normer og regler innen idretten.
Helse:

•

Aktiv livsstil med sunne vaner. Idrett uten dop

● Motvirke frafall i idretten og inkludere alle som ikke begynner.
Medbestemmelse og relasjoner
● Etablere ungdomsutvalg og bruke skolen som relasjonsbygger.
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Partnerskapsavtale Hole kommune
og Idrettslaget Holeværingen
Mellom Hole kommune og Idrettslaget Holeværingen (ILH) er det inngått
følgende gjensidig forpliktende avtale.
Avtalen skal klargjøre økonomiske rammebetingelse mellom partene og
skape forutsigbarhet for partene.
§ 1 Hensikt med avtalen
ILH skal kunne planlegge og utvikle virksomheten med forventning om
økonomisk bistand fra kommunen. Kommunen gir økonomisk driftstilskudd
med forventning om at ILH bidrar til realisering av kommunens og idretts- og
kulturpolitiske mål: et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse. Avtalen
skal også møte mål i Oppvekstplan om fritidstilbud og møteplasser ut fra
hver enkeltes muligheter og interesser.
§ 2 Driftstilskudd
Driftstilskuddet og avtalen vedtas av Kommunestyret for 3 år i
budsjettprosessen 2015. Partnerskapsavtalen ble første gang inngått for
perioden 2013-2015. Bakgrunnen for driftstilskuddet er samling av tilskudd
fra ulike tjenester i Hole kommune og budsjettvedtak gjennom flere år.

Tilskudd ILH i 2015 kr 695 000
Inntektsoversikt hentet fra ILHs årsmelding; Inntekt for utleie av
lokaler i Holehallen til Idrettsakademiet 160 000 Midler fra Norges
idrettsforbund ca 190 000 Grasrot andel norsk tipping ca 160 000 I
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tillegg kommer kontingent og sponsormidler
ILH har i tillegg til det økonomiske løftet som er gitt av Hole kommune fått
økt offentlig tilskudd gjennom momskompensasjonsordningen i Kulturløftet.
ILH mottar ca. kr 200 000 gjennom ordningen.

Se ellers ILHs årsmelding
Sentrale deler av historikken
Ved inngåelse av partnerskapsavtalen i 2013 ble 70 000 av Idrettsrådets
midler bundet til ILH. Økning med 150 000 i budsjettvedtaket for 2014 til
administrativ ressurs Driftstilskudd Svendsrud- og Viksbanen 90
000 Driftstilskudd Holehallen 125 000
Brøyting av skiløyper og rydding av stier er en del av tilskuddet. Stien rundt
Storøya og løypekart er særlig nevnt. Drift av kunstgresset er en del av
tilskuddet
§ 3 ILHs virksomhet
ILH skal innrette sin virksomhet etter blant annet de politiske føringer som er
lagt i følgende dokumenter: ILHs vedtekter og verdier
Kommuneplaner innen Kultur og fritid og Oppvekstplan for Hole Årlige
budsjettvedtak
§ 4 Verdigrunnlag for Hole kommune og ILH
Felles verdigrunnlag er vedlagt avtalen.
§ 5 Drift og organisering
Innenfor sitt idrettspolitiske formål skal ILH drives faglig, demokratisk og
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effektivt, med stor grad av egenfinansiering. ILH skal så langt som det er
praktisk mulig, framstå som én, integrert virksomhet overfor kommunen,
samtidig som undergruppene skal bevare og videreutvikle sine ulike
profiler/identiteter.
§ 6 Treffpunkt
Kommunen og ILH skal årlig gjennomføre to faste møter. Partene møtes i
januar etter at kommunens økonomiplan er vedtatt, og i september for
eventuell rullering av avtale og for å drøfte utfordringer i neste års drift og
neste års budsjett. Mål og måloppnåelse etter verdigrunnlag er en del av
drøftingene.
§ 7 Varighet
Avtalen gjelder fra signeringsdag til 31. desember 2018.
§ 8 Rapportering
ILH rapporterer til kommunen innen 15. juni det enkelte år. ILH møter i
Humanitært styre og presenterer forrige års drift, dersom utvalget ønsker det.
Rapporteringen skal inneholde: Årsmelding
Etisk regnskap etter verdigrunnlag Regnskap Budsjett Driftsplan.
Sted og dato
_______________
Signering for ILH
____________________
Signering for Hole kommune
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