IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 16.9.15 på Svensrudmoen
Tilstede: Jorun Hansen, Anne Merete Groseth, Frederik Skarstein, Erik Winnje, Jan
Olaf Gomnæs, Ole Kenneth Søreide og Roy Arild Fossum (referent)
Forfall: Marie Grahn og Andreas Koksrud
Ikke møtt: Ove Evensen
Saksliste:
1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 26.8.15
2. Kompensasjon til håndball for frafall av inntekter i KIWI avtalen
3. Retningslinjer for innkreving av medlems- og treningsavgift
4. Mandat til anleggskomiteen
5. Gjennomgang av anbud Prosjekt Parkering
6. Gjennomgang og beslutning om oppgjør for ”ski Elite” utøvere
7. Handlingsplan pr. 26.8.15
8. Gjennomgang av idrettslagets økonomi
Eventuelt:
1. Saker fra medlemmene
Styreleder ønsket velkommen og medlemmene fikk tildelt pique-skjorte med
idrettslagets verdier profilert. Dette er et samarbeid mellom ILH og RIK. Alle gruppene
får slike til sine ledere, tillitsvalgte og trenere/lagledere etter innsendte lister fra
gruppene.
Referat fra hovedstyremøte 26.8.15 ble gjennomgått og godkjent etter noen rettelser av
tekst.
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35/15

Kompensasjon til håndball for frafall av
inntekter i Kiwi-avtalen. Etter inngåelse av
Rema-avtalen med bransjeeksklusivitet har
håndball sagt opp sin treårsavtale med
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Kiwi på NOK 10 000 pr år. DL innstiller på
at dette kompenseres. Vedtak: Håndball
kompenseres med NOK 10 000 for 2015
og 2016 etter avbrutt avtale. Dette tas av
Rema avtalen.
36/15

Retningslinjer for innkreving av medlemsog treningsavgift. Innstilling på at
retningslinjene er like for alle grupper. Se
vedlegg 1. Vedtak: Retningslinjene som
fremlagt besluttes iverksatt.

1.10.

DL/MR

31/15

Mandat til anleggskomiteen. Etter at
hovedstyret i møte 26.8. vedtok
iverksettelse av anleggskomite i ILH ble to
forslag til mandat fremlagt. Man diskuterte
punktene og kom frem til et endelig
vedtak: Se vedlegg 2 med besluttet
mandat for anleggskomiteen.

1.10.

OKS/DL

32/15

Anbud prosjekt parkering. Det ble innhentet 28.10.
anbud på utvidet parkeringsplass fra
Gunnar Hafnor AS. Totalsummen ligger
over NOK 700 000 pluss moms og ble i
første omgang forkastet. Vedtak: DL
innhenter flere anbud og snakker med Tor
Harald om mulig dugnad på en del av
arbeidet. I tillegg snakke med kommunen
om deres deltagelse og ansvar for
sikkerheten. Når dette er klart eventuelt
legge fram saken for Sparebankstiftelsen.

DL

37/15

Oppgjør for utøvere i langrenn for
sesongen 2014/15. Langrennsgruppa og to
utøvere er ikke kommet til enighet om
oppgjør for forrige sesong. Hovedstyret
fikk fremlagt opplysninger fra saken av DL
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etter to møter med de foresatte til
utøverne. I tillegg er det innhentet
informasjon fra flere parter om tidligere
praksis. Etter diskusjon ble følgende
konkludert. Vedtak: Styreleder og DL
utformer og sender brev til utøvernes
foresatte med konkret tilbud på samlet
oppgjør og begrunnelse for avgjørelsen. Se
vedlegg 3.

Sak 7 og 8 ble utsatt til neste møte.
Eventuelt:
1. Anne Merete orienterte om at idrettskolen ønsket å endre navn til allidrett. Det er
for tiden en pågående utredning i Norges Idrettsforbund vedrørende benevnelsen
idrettsskole. Forslag om at idrettskolen beholder navnet til denne er ferdigstilt og
at de gjennom nettsiden ilh.no fortsatt beskriver idrettsskolens innhold med
allidrett.
Vedlegg 1:

Retningslinjer fakturering ILH.
•

Fakturering med 15 dagers forfall

•

1.purring pr. mail med purregebyr 62,- med 15 dagers forfall

•

2.purring på SMS med varsel om inkasso 15 dagers forfall

•

Inkassovarsel med 14 dagers forfall
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Fakturering sommeridretter 10. mai, inkassolister 24. juni.
Fakturering vinteridretter 10. oktober, inkassolister 24. november.

Retningslinjer medlemsavgift og treningsavgift ILH.
1. Medlemsavgift – for ALLE medlemmer
2. Treningsavgift
•

Betales i starten av sesongen, deler av beløp tilbakebetales ikke ved frafall.

•

Ved oppstart til andre halvdel av sesongen betales halv treningsavgift.

•

`Feriespillere`, studenter og andre betaler kun medlemsavgift.

•

Trenere og lagledere betaler ikke treningsavgift.

Vedlegg 2:

Mandat anleggsutvalg i Idrettslaget Holeværingen
Sammensetning av utvalget
Utvalget ledes av et medlem i hovedstyret, og representanter for de tre gruppene som
drifter anlegg i egen regi: Langrenn, fotball og håndball.
Styrene i de respektive gruppene velger ut en egnet person. Denne bør være medlem
av gruppestyret.
Utvalget kan trekke til seg andre ressurser ved behov, for eksempel fra huskomiteen
eller den aktuelle gruppe.

Oppgaver
A: Oppdatere eksisterende oversikter over anlegg og løpende kostnader. Formidle dette
til hovedstyret og via hovedstyret og idrettsråd til Hole kommune.
B: Identifisere utbyggingsbehov og utbedringsbehov på eksisterende anlegg.
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C: Prioritere disse behovene internt. Skissere en utbyggingstakt og overordnet plan
framover.
D. Konkretisere kortsiktige innsatsområder slik at vi får i gang prosjektgrupper for de
enkelte anleggsprosjektene.
E. Undersøke de planverk/planbestemmelsene som berører eiendommene som blir
berørt av bygging. Påvirke framtidige planprosesser gjennom idrettsrådet for å sikre
arealer til idrett.
F. Komiteen bes etablere retningslinjer for:
1. Søknadsprosesser og hva som kreves?
2. Mal for hvordan et prosjekt gjennomføres? Anleggskomite.
Utvalget har ikke et selvstendig ansvar for å sette i gang prosjekter. Dette gjøres i
samarbeid med hovedstyret, og må planlegges konkret for hvert delprosjekt. Hvis flere
delprosjekter så kan disse koordineres i utvalget.

Vedlegg 3:
Dette vedlegg er ikke videresendt til gruppelederne. Dette er en sak som hovedstyret og
langrennsgruppa behandler. Om det er noen som ønsker informasjon i saken kan DL
kontaktes.
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