IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 2.12.15 på Svensrudmoen
Tilstede: Jorunn Hansen, Marie Grahn, Anne Merete Groseth, Erik Winnje, Jan Olaf
Gomnæs, Ove Evensen, Andreas Koksrud, Kev Robin Kristoffersen, Bernt Gaarder,
Lars Rogne, Kaare Tiller, Torbjørn Slåtto, Frederik Skarstein (slutten av møtet), og Roy
Arild Fossum (referent).
Forfall: Jørgen Moe, Ole Kenneth Søreide, Anita Rørvik.
Ikke møtt: Veronica Simensen, Thomas Svendsen, Merete Bollingmo.
Saksliste:
1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 28.10.15
2. Fremlegging av vedtak til dokumentarkiv. Hvordan gjør vi det i praksis?
3. Frivilligheten i fremtiden?
4. Handlingsplan 2015. Gjennomgang av vedtatte retningslinjer.
Orienteringssaker:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestilling av leie av klubbhuset
Innstallering og oppstart av gruppe@ilh.no
Lueprosjektet
Statoilkoppen
Høringsnotat Hole kommune

Eventuelt:
1. Saker fra gruppene.
2. Årsmøter 2016 / hovedlaget onsdag 16.3.16
Fungerende leder Erik Winnje ønsket velkommen
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Sak 1.Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 28.10.15 - godkjent
Sak 2.Fremlegging av vedtak til dokumentarkiv. Hvordan gjør vi det i praksis?
Saken fremlagt av Ove og hovedstyret støtter forslaget og arbeidsgruppens
sammensetning til å legge frem forslag om struktur på neste hovedstyremøte.
Sak 3.Frivilligheten i fremtiden?
Siden Hole kommune har besluttet å satse på frivilligheten og vurderer å gi oppgaver
innen ulike kommunale tjenesteområder til frivilligheten er spørs målet. Hva kan ILH
bidra med i fremtiden.
Rundt flyktningsituasjonen kom det frem under idemyldringen at det er svært viktig å ha
en kontaktperson i kommunen. Heidi Eriksen skal ha ansvar for integrering i
kommunen og bør kontaktes. Det må likeledes skilles mellom flyktninger i transitmottak
kontra de som skal bosettes i kommunen. Det bør også avklares med kontingent som
medlem i ILH.
Konklusjon på saken er at DL tar kontakt med H. Eriksen for å innhente nødvendig
informasjon om situasjonen i kommunen og tar saken opp igjen på neste
hovedstyremøte.
Sak 4.Handlingsplan 2015. Gjennomgang av vedtatte retningslinjer.
DL gjennomgikk alle punktene: Mål 15: Etablere ungdomsutvalg. Det har pr.15.12.15
blitt innmeldt representanter fra de tre store gruppene og første møteinnkalling er
foretatt til 6.1.16.
I tillegg var det kun kommentarer til Mål 12: Etablere retningslinjer for sportslig satsing:
Håndball sine representanter var motstander av formuleringen ”det gis rom for
treningsaktivitet utenfor sesong”.
De påpeker at dette gjelder for aldersgruppen under 12 år. For at klubben skal holde på
sin filosofi om breddeklubb ønsker de at det formuleres med at det ikke skal gis
anledning til aktivitet innen sin idrett i sekundærsesong.
De mener at ILHs ønsker må være:
● Legge til rette for allsidig tilbud.
● Tidlig spesialisering UNNGÅS!
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● Konkurransemomentet nedtones.
Det bemerkes at det er totalmengden med aktivitet som er avgjørende.
Vedtak: Det er enighet i hovedstyret om at aldersgruppen under 12 år ikke skal tilbys
trening i sekundærsesong. Saken sendes tilbake til sportslig utvalg som legger frem
forslag om endret utgave av retningslinjer for sportslig satsning.
Orienteringssaker:
Sak 1. Bestilling av leie av klubbhuset
Jorun orienterte om at utstyr har forsvunnet fra klubbhuset og for å få full oversikt over
utleie SKAL dette utelukkende gå gjennom henne. Gruppelederne er ansvarlig for å
formidle dette.
Sak 2. Innstallering og oppstart av gruppe@ilh.no
Alle gruppene har nå fått hver sin mailadresse til leder av gruppen. Adresse med
passord finnes i referat fra hovedstyremøte 27.5.15.
Sak 3. Lueprosjektet
Fotball har fått 420 luer og langrenn 150 luer. Håndball avsto fra luesalg. Andre
grupper har fått mindre antall luer. Det er fortsatt luer til overs så hver gruppe som
ønsker å spe på sin inntekt melder dette til DL. Hele på salgssummen tilfaller gruppene.
Sak 4. Statoilkoppen
Statoilkoppen med ILH logo er nå produsert. Etter at ILH inngikk en samarbeidsavtale
med Statoil Vik ønsket de i samarbeid med ILH å selge statoil-koppen for 2016.
Sammen er det bestilt 480 kopper med vår logo.
Håndball ønsket å gjøre en dugnadsinnsats for salg og har fått tildelt 288 kopper. 38 for
slag i kiosken i Kleivhallen og 250 fordelt på to lag. Øvrig salg på Statoilstasjonen Vik og
gjennom medlem@ilh.no.
Se for øvrig ytterligere info på ilh.no`s forside fra 15.12.15.
Sak 5. Høringsnotat Hole kommune
Høringsnotat sendt Hole kommune 9.12.15.
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Høringsnotat årsbudsjett 2016 - økonomiplan
2016 -2019 fra Idrettslaget Holeværingen (ILH)
Det er med glede Idrettslaget Holeværingen registrerer at formannskapet har kommet
frem til at de foreslåtte budsjettkutt i 2016 for idretten, (punkt k i høringsbrevet), ikke
iverksettes.
Dette mener idrettslaget er en meget god investering i forebyggende virksomhet
innenfor både barne- og ungdomsmiljøene i bygda. Samtidig bygger det opp under, og
motiverer våre frivillige til fortsatt å stå på videre.
Vi ser det som særs viktig at kommunen også i langtidsbudsjettet tar hensyn til at våre
frivillige har rammer som bidrar til å imøtekomme både vekst i befolkningen og nye
aktiviteter.
De siste årene har idrettslaget arbeidet meget godt og med visjonen «idrettsglede for
alle» i fokus mener vi at laget er solid og viktig støttespiller for Hole kommune.

Oppsummering
Oppsummert og sammenliknet med andre tilsvarende kommuner i nærheten vil vi
anmode om at kommunen også i langtidsbudsjettet fastholder og øker støtten til idretten
i Hole.
ILH ser frem mot en ny partnerskapsavtale med progress i tilskuddet. Vi har anslått at
en økning til NOK 800 000 kommende år og ytterligere en økning på NOK 100 000 de
to kommende år i neste tre års avtale ville være en god investering for kommunen.
Høringsnotatet beskriver Hole sammenliknet med andre tilsvarende kommuner, som
Jevnaker, og viser at ILH har betydelig høyere driftsutgifter enn tilsvarende klubber.
Blant annet betaler ILH all strøm selv og betaler leie for all aktivitet i hall, i motsetning til
Jevnaker hvor all bruk er fri. Dette tilsvarer nærmere NOK 200 000 pr år.
I beskrivelsen under bidrar ILH med omlag 7 årsverk frivillig arbeid hvert år.
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Frivillighet
Idrettslagets arbeid er i hovedsak bygd på frivillig virksomhet, og vi ønsker å
konkretisere dette i tall.
I Idrettslaget er vi anslagsvis 180 hjelpemannskaper, trenere, ledere og tillitsvalgte.
Trenere og lagledere:
Idrettslaget har en stor mengde trenere og lagledere som på frivillig basis følger opp
barn og unge til trenings- og kampaktivitet. Et forsiktig anslag viser at ILH bidrar med
minimum 10 000 timer frivillig arbeid i året og sett opp mot årsverk vil dette være
over 5 årsverk.
Arbeidsoppgaver for hjelpemannskaper:
● Svensrud: Klipping av gress på treningsfelt og hovedbane. Vedlikehold og
oppfølging med gjødsling og vanning av disse. Merking av baner daglig til
kamper til aldersbestemte klasser gjennom sommersesongen. Kunstgressbanen
vedlikeholdes med raking og fordeling av pellets flere ganger i uka samt salting
og snøbrøyting gjennom vinteren når forholdene tilsier det.
Banemannskapene har etter en forsiktig vurdering minimum 1 til 1 ½ årsverk i frivillig
arbeid. Det bemerkes at behovet for mannskaper gjelder 7-sju dager i uka og på dagog kveldstid.
● Holehallen: Vasking av gulv, vedlikehold og øvrig oppfølging.
● Kleiva: Vedlikehold og oppfølging av klubbhus og skistadion samt vedlikehold av
lysanlegget.
● Røyse m/omland: Gjennom vinteren har IL løypelaget som kjører spor på
Røyselandet m/omland. Dette gjennomføres flere ganger i uka i periodene det er
nok snø. I sommerhalvåret rydder turstier for friluftsaktivitet.
Vi regner ½ til 1 årsverk på disse oppgavene.
I vår partnerskapsavtale er disse områdene støttet av kommunens bidrag. Det er en
selvfølge at frivilligheten skal gjøre noe uten bidrag, og etter vår nåværende avtale på
695 000 er den betydelig, men ikke overveldende i forhold til hva kommunen får igjen av
aktive barn og unge.
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Sammenlignbar kommune:
Når det gjelder sammenlignbare kommuner har Jevnaker kommune et idrettsanlegg på
samme størrelse som ILH. Likeledes en idrettshall samt en skøytebane i tilknytning til
anlegget.
De har som mål å bidra til gode idrettslige formål og forhold til innbyggerne for en
rimelig penge.
Jevnaker kommune har en anleggsansvarlig som følger opp skøytebanen og har
tilnærmet full stilling for ivaretagelse av denne gjennom vinterhalvåret.
Gjennom sommerhalvåret er det to vaktmestere som går på skift som klipper
treningsfeltet og hovedbane. De gjør øvrig forefallende arbeid samt merker banene til
kamp. De klipper også Haugerstranda (fotballbane), Norbytangen og Nøklebytangen
(friluftsområder)
Vaktmester på Jevnaker skole har vasking, opprydding og vedlikehold av
Jevnakerhallen.
Anleggsansvarlige og vaktmestere har også andre oppgaver i kommunen, men på
årsbasis dreier dette seg om nærmere to-2 årsverk ifølge Jevnaker kommune for idrett
og friluftsområder.
Det eneste som er Jevnaker idrettsforening oppgaver på anleggene er vedlikehold av
kunstgressbanen og brøyting vinterstid.
Kunstgressbanen har undervarme og kunstisbanen har ”underkulde” samt flomlys på
begge baner, som betales av Jevnaker kommune. All halleie er gratis.

Avslutning
Dersom en økning i tilskuddet ikke foreligger vil ILH være nødt til å heve
foreldrebetalingen for å opprettholde det samme aktivitetsnivået. Vårt mål er å øke
tilbudet innenfor nåværende idretter og samtidig øke tilbudet gjennom nye idretter som
ungdommen setter pris på.
Idrettslaget Holeværingen ser frem til en positiv tilbakemelding og godt samarbeid også
i fremtiden.
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Med vennlig hilsen
Idrettslagets hovedstyre
Erik Winnje
Fungerende Leder

Eventuelt:
Sak 1. Saker fra gruppene.
Ingen saker kom opp
Sak 2. Årsmøter 2016 / hovedlaget onsdag 16.3.16
DL stiller seg til disposisjon å gjøre det forberedende arbeid til årsmøtene. Det som må
avtales er tidspunkt for gruppenes årsmøte. Gruppelederne bes gi tilbakemelding innen
15.1.15.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOVEDLAGET ONSDAG 16.3.16 KL.
1830 PÅ SVENSRUDMOEN.
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen
Sak 2. Godkjenne sakliste
Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning
Handlingsplan for 2016
Organisasjonsplan
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
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Sak 6. Behandle forslag og innkomne saker
Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
Sak 9. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til
styret:
d) Valgkomiteens innstilling på revisorer

Neste hovedstyremøte onsdag 20.1.16 på Svensrud med
gruppelederne.
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