IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 26.8.15 på Svensrudmoen
Tilstede: Jorun Hansen, Maria Grahn, Anne Merete Gromseth, Torbjørn
Slåtto, Ole Kenneth Søreide, Anders Koksrud, Kev Kristoffersen, Kaare
Tiller, Frederik Skarstein, Erik Winnje og Roy Arild Fossum (referent)
Forfall: Merete Bollingmo, Bernt Gaarder, Anita Rørvik, Ove Evensen, Jan
Olaf Gomnæs og Thomas Svendsen
Ikke tilstede: Veronica Simensen og Jørgen Moe
Saksliste:
1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 15.6.15
2. Utkast til ny partnerskapsavtale med Hole kommune
3. Felles retningslinjer for medlemskontingent og spiller/treningsavgifter
4. Vurdere forespørsel om sponsing av IA-SFO for ILH Logo på buss
5. Opprettelse av anleggskomite (team) med leder Ole Kenneth Søreide
Eventuelt:
1. Saker som gruppene ønsker å ta opp
Styreformann ønsket velkommen og orienterte om avlysningen av 120 års
jubileet og uttalte at hovedstyret ønsket på et senere tidspunkt å arrangere
et tiltak for å hedre de frivillige og tillitsvalgte i idrettslaget.
Referat fra 15.6.15 ble gjennomgått og besluttet vedtatt.
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Presentasjonsbrosjyre:
Jørgen Moe`s representant
har utført layout på en
brosjyre som ble fremlagt.

7.9.

Tania/DL
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Kommentarer til denne
innhentet og oversendt 31.8.
Ny utgave vil være klar i løpet
av uke 36.
28/15

Partnerskapsavtale med Hole 16.9.
kommune. Ny utgave med
kommentarer fra ILH fremlagt.
Det ble diskutert om innhold
og disse tas med i videre
forhandlinger med
kommunen. Vedtak:
Hovedbudskapet fra
hovedstyre er at summen på
NOK 695 000 forsøkes øket
allerede fra 2016. Avtalen er
på tre år og ILH inviterer HIR
til møte da de har et ønske
om å beholde deler av
bidraget fra kommunen til
fordeling overfor alle
idrettslag/organisasjoner i
kommunen. Vedtak:
Styreleder og DL har mandat
til å fortsette forhandlingene
med noterte korrigeringer.

FS/DL

Møte med
HIR og
nytt møte
med
kommune
n avtales

30/15

Stipend til Silje Opseth.
Overrakt av leder for
hoppgruppa i juni og svært
positivt mottatt fra Silje og
familien

20.6.

VS

OK

31/15

Anleggskomite

16.9.

DL og

Forslag
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Nyopprettet anleggskomite
ønskes besatt av medlemmer,
fortrinnsvis fra de tre store
gruppene og husstyret. Leder
OKSøreide ba om at det ble
laget et mandat for teamet.

TS-BGKT-JH

mandat
ettersendes

FS/DL

Anbud

Vedtak: Det blir utferdiget et
mandat som legges frem på
neste hovedstyremøte eller
sendt til høring blant
gruppene. Langrenn, Fotball
og Håndball velger en
representant i
anleggskomiteen innen 16.9.
32/15

Prosjekt parkering. Befaring
med Gunnar Hafnor 26.8.

16.9.

Se vedlegg
Vedtak: FS/DL jobber videre
med prosjektet og legger frem
tall når de foreligger. I tillegg
fremlegges forslag om
merking av parkeringslommer.
33/15

16.9.
Sponsing av logo på IA-SFO
sin buss. Innstilling på å
sponse IA med NOK 20 000
for 1x1 m logo i fronten på IAbuss. Under diskusjonen kom
det frem at dette ikke var tiltak
som ILH skulle gjøre. Forslag
om heller å komme frem til en
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avtale om bruk av bussen i
idrettlagets regi til kamper,
turneringer, samlinger og
lignende. Vedtak: DL tar med
saken til IA og drøfter
samarbeidsmuligheter for
bruk av buss mot dekking av
utgifter til produksjon og
trykking av logo.
34/15

Felles retningslinjer i
gruppene for innkreving av
medlemskontingent og
treningsavgift.

16.9.

Fra ansvarlig medlemsregister
opplyses om forskjellige
rutiner i gruppene for
innkreving av medlems- og
treningsavgift. Orientering fra
DL og disse. Vedtak: Det
legges frem forslag til felles
retningslinjer for innkreving av
medlems- og treningsavgift i
gruppene på neste
hovedstyremøte

Eventuelt:
Saker fra gruppene:
Innebandy:
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Langrenn:
Fotball:
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Prosjekt parkering
Store ”trafikkale” utfordringer på Svendsrudmoen på dager med mange kamper gjør at
det tvinger seg frem et prosjekt om å se på parkeringsalternativer.
Det ses for seg følgende alternativer til utvidelse av parkeringsplasser:
1. Langs veggen ved Holehallen

2. I svingen foran Holehallen ved innkjøringen
3. Det ”nye” området langs Trongmoenveien – kvist fjernes – området planeres –
tilkjørsel av pukk og grus.
4. Løpebane ved flaggstengene – utvidelse
5. Merking av parkeringsbåser på eksistederende asfalterte område
6. Plen mellom barnehage og eksiterende parkering
7. Opprusting rundt garasjen
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Befaring med Gunnar Hafnor og Tor Harald Gomnes 26.8.15:
1. Området langs Holehallen anbefales ikke å benytte.
2. Området ved enden av hallen planeres ut og det settes kom i det store hullet og
drenings-”rist” inne ved enden av asfalten.
3 og 4. Punkt 3 og 4 ikke vurdert i denne omgang.
5. Kan utføres av firmaet med malings-merking.
6. Sammen med Arild så vi på gressplenen mellom barnehagen og eksiterende
parkering.
Kreves at toppmasse tas av. Denne kan benyttes til planering av skråning mellom
gressbanen og 7èr kunstgress.
Det kjøres til nødvendig med pukk og utføres drenering og legging av isolasjon, matter
og eventuelt netting. Så tilføres grus og toppmasse. Det kreves en ny kom på hjørnet
ved barnehagen
7. Oppgrusing av området rundt garasjen i klubbhuset da det ofte er svært klinete der.
Ta av masse og kjøre på pukk/stein.
Anbud oversendes dl@ilh.no
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